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 ارلیحر

ن

 مسب اہلل ارلمٰح

اول)

ن

 (لمکم ن

 وح قشعررر                                    

اہ یفعج ربنیزاز 

 

 ش

 

ار
م
 رو یہ

 
ا ںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہ عیش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

 رو اینپ ۔ ںیمہوہےن واےل ن
 
را ینر ی  رای 

ر

ن

 
ارر یک ںویاھکلر (  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

م
 رو یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
اول، ر ی

ن

رپ اانپ ن

، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ

ٹ

اول

ن

ارع ر،رن

 

ا اچںیہ ،ریش

ن

 رکوان

ٹ

پ رک ےک دنمرہج ذ ںیموت اردو  وپس

 

ای

ٹ

ذراعئ اک اامعتسل ر لین

 ںیہ یھبر رکےت وہےئ ںیمہ

ے

 ۔ تکس

(Neramag@gmail.com) 

ااہلل آپ یک

 
ن

ررحت ر)ان را ی   رےتفہ ےک ادنر ادنر و ی 
 
 رک د ری

ٹ

راجےئ یگ یرپ وپس

ن

د۔ م ےئگ ر اورپ دےیئ ےئلیک رتالیصفت ی 

 ںیہ

ے

 ۔راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنی ادارہ :  ہیرکش                  

ن

 
را م    ین ای 

 

☆☆☆☆☆    
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ائ) وک ڈری یمہس دھکی ریہ یھت۔

ے

اہمئ(ن

 

 وہ اینپ زیہل رگے آوھکنں ےس ن

 ر اس یک آوھکنں

ے
ے

وخف اھت۔اور وہ وصعمم ای  رجمم یک رطح ڑھکی وسچ ںیم اس وق

 رںیہن۔ ر ریہ یھت ہک اب ایک وہاگ اور وکیسن زسا ےلم یگ اس یطلغ یک وج اس ےن یک یہ ر

 “اے ڑلیک ےھجت عنم ایک اھت ہک وت اتکںیب ںیہن ڑپےھ یگ رھپ ویکں اہھت اگلن ا" 

اہمئ رسخ رہچہ ےیل اس وک وھگر ریہ ر

 

 رن
 
 م ےس زگر ریہ یھت  وہ وٹسر رویھت ویکہکن ج

 وت ارنیش وک وک اتکںیب ڑپےتھ وہےئ داھکی۔۔۔۔۔  ر

ومعق ںیہن دن ا۔وہ ای  میتی ڑلیک یھت۔۔۔ وہ ڑپانھ اچیتہ یھت رگم احالت ےن اس وک ر

 وہا اھت اور وہ وصعمم وک اس داین ںیم االیک وھچڑ ےئگ ر

ٹ
ن

دی

ٹ

  ر اےکس وادلنی اک ای  اکر آک 
 
ج

 اسل یک یھتر ر8وہ ر

ا

 

ے وہےئ نچک ںیم ےل اج ریہ یھت اور وہ یھب یسک وٹیٹ رہمئن

ے

ت

ٹ

ٹ
 
سی
ھ
گ

ڈایل یک   اب اس وک 

۔۔ 

 

 رطح یتلچ گ

اہمئ اس وک نچک ںیم 

 

 رن

ے

 ےل رک آںیئ اور وچاہل الجےن یگل۔۔۔ ہی دھکی رک ارنیش ادنر ی

پ یئگ۔ 

ن

 اکی
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ےھچیپ ر ت اہھت رویکہکن وہ اس اک اہھت ڑکپ رک وچےہل رپ رھک ریہ یھت اور وہ لسلسم اانپ وخوصبر

ے یک تنم رکےن یگل۔

ے

ت

ن

خ
چپ

 

ن

 رکےن یک وکشش رک ریہ یھت۔۔۔ارنیش ااچی

 ۔۔ ر 

دا اک زیلپ زززز ر 

ن

ائ ایم آپ وک خ

ے

 رکںی ۔۔ن

ے

  واہطس ےہ ااسی م

  ںیم ن ار ن ار عنم رک ریہ ہک وت اتکںیب ںیہن ڑپےھ یگ رگم 
 
 ویکں!!!! ےلہپ ایخل آن ا اھت ج

 ب تگھب۔۔۔۔ رھپ یھب وت ےن ریمی ن ات ںیہن امین۔ا 

 اور وپرا رھگ ارنیش یک وخیچں ےس وگجن ااھٹ  

                                                              

 اےنپ آسف ںیم یہ ےنب ےئگ 

ے
ے

   Anzikکیلب روم ںیم ےہ ر راس وق

ر اھت  

 

ای

ے

 اس یک یلین آوھکنں ںیم رسد ن

ے
ے

 اس وق

 اہھت ںیم ڑکپ ے  نگ وک اینپ اویلگنں رپ وھگام راہ اھت  ر

  دی"۔۔۔۔۔  ربخ یسک وک یھب ںیہن"ممہ وت مت ےن آج وایل ر
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ج۔۔۔۔ج۔۔۔۔یج ۔۔۔۔اصج  ۔۔۔۔۔ آپ ۔۔۔۔۔ ت۔۔۔وت اجےتن ےہ ہن 

 د۔۔۔دواگن ر آپ وک یھبک دوھاھک ںیہن ۔۔۔۔۔۔۔ ر

 دے راہ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

ے

ا وہا اس وک واضج

ے

 وہ ڈرن

ا   ر  وہ زنط ہی رکسمان 

وہ مہ ۔۔۔۔۔۔۔ حیص وبال ۔۔۔۔۔ دوھاک ںیہن دن ا ۔۔۔۔۔۔ ۔۔ وھجٹ ر ر ر

 داھڑا۔۔۔۔۔۔۔۔ 

د ر ر

ٹ ن

 رپوف اھت۔۔۔۔۔ وہ روم اسوی

 رپ وگیل الچیئ۔۔۔۔۔  

ن

ان

ٹ

 اور اس ےک ن اںیئ ن

۔۔۔۔۔ ںیم ےن یہ ہمیچ  ا وہ اصج 

ے

اس ےک  وخیچں ےس وہ روم وگجن ااھٹ۔۔۔۔۔ اتبن

 ےک ےلمح یک ربخ دی ےہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دادا وک اپ ر

 م رپ وگیل الچیئ۔۔۔۔۔ اس یک ن ات ایھب ادوھری یھت ہک اس ےن اس ےک دل ےک اقم 

 یم تکس وہ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔ اور وہ آد 

 رتمح اس وک کنھپ آ و ۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔  ر
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 اسھت یہ اس رپ ای  رظن ڈال رک روم ےس لکن ایگ۔۔۔۔  

                                                                 

       

  

  اس ےک وادلنی  اسر8ارنیش ایھب ر ر
 
 اسل یک یھت ج

 ۔۔ وک وھچڑ رک اس دارافین ےس وکچ رک ےئگ۔۔۔ر ر ر

ام وہشار اھت۔۔۔۔ر ر

ن

ام ریصن اکیمظ اور امں اک ن

ن

 ارنیش ےک ن ان ا اک ن

 

ٹ
ن

 
 ریصن اور وہشار اک اڈیسکیی

ن

  ااچی
 
وہ تہب وخش ےھت۔۔۔ اینپ زدنیگ ںیم۔۔۔ ج

 وہایگ ر

 وہ وشگنپ ےک ےیل ےئگ ےھت ویکہکن لک ان یک الڈیل یک اسرگلہ یھت۔۔۔۔  ر

 یھت ۔۔۔۔ اسل دعب وہیئ ر3 یٹیب تہب تنم رمادوں ےک ران یکر ر

 اس یک دیپاشئ رپ ریصن اصج  یک وخیش تہب زن ادہ یھت۔۔۔۔  ر

رن ا وک دھکی رک وخیش ےس اہنل وہ ےئگ ےھت۔۔۔  ر

ٹ

 دوونں اس گ
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ریصن اصج  یک ویبی اکیف وخوصبرت اور وخش االخق یھت ان یک آںیھکن رگے ، 

 دیمے  یسیج اصف رتگن ۔۔۔۔۔ 

 ریصن اصج  وک ان یک وصعمتیم ر ر اصج  یک ویینریٹس ںیم ڑپیتھ یھت اوروہ ریصن

 ںیم ششک وسحمس وہی ر ر

 اور دلج یہ اکنح رک ایل ۔۔۔۔۔  ر

 زیخ رظنم اھت  ر ر

ے

 رھگ ںیم ایقم

ے
ے

اسل یک ارنیش ان یک تیم وک  ر8ان یک ومت ےک وق

 دےھکی اج ریہ یھتر

 ےہ ںیہ۔۔۔ دادی۔۔۔۔۔ ام  ام نپانپا وک ایک وہا وہ وس ویکں ر ر

 ےس اگل  مگیب ٹھپ وھپٹ رک رو دن ااور اارنیش ےک وسال رکےن رپ ہنیکس 

ن

رنیش وک یس 

 ایل۔۔۔۔ 

                                                              

 ھچک رعہص دعب دادی اامں یھب ارنیش وک وھچڑ رک اس داین ےس رتصخ وہیئگ ر

ل اخومش وہ یئگ یھت۔۔۔  ر
ب لک
 ارنیش ان ےک وافت ےک دعب 

http://www.neweramagazine.com/


اہ ریرفعجر بنیزاز  روح قشع                                    
 

 New Era Magazine  ش

www.neweramagazine.com    
8 

 س  رھگ واولں ےن اس ےس ہنم ومڑ ایل۔۔۔ ر

 اھکےت ےتیپ رھگاےن یک یھت۔۔۔۔  ےھت ۔۔۔ رگم وہ زن ادہ اریم ںیہن ر

ان ےھت۔۔۔اور ارنیش وک اےنپ اسھت االسم آن اد ےل آ ے  ر

ن

ان ا تہب رنم دل ان

ے

 اس ےک ن

 ۔۔۔  ر

ان ا زدنہ ےھت ان ر

ے

 ن

ے

  ی
 
 یک ویبی اک روہی تہب ااھچ اھت  رج

اہمئ مگیب ےن دیحر اصج  یک ومت ےک 

 

  وہ یھب اس داین ےس وکچ رک ےئگ ۔۔۔ وت ن
 
ج

ر ک ےک دعب اس وک رھگ اھٹیب دن ار

ٹ

 
 دعب اس ےس رھگ ےک اکم رکواےن یگل۔۔۔۔ اور م

 ۔۔۔۔۔ان 

 وک اتگل اھت ےک اس ےک دقم یہ زبس ںیہ  ر

 وج س  وک اھک یئگ  ر

 اور وھچیٹ دانین یھت  ر

ن

اب 

 

ری ش

ٹ

ی ااں ںیھت۔۔۔ی 

ٹ

 ی ٹ
ب
اہمئ مگیب یک دو 

 

 ن

 دوونں یہ وخوصبرت ںیھت ر ر
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 اس ےس اخر اھکیت یھت وہ ر

ن

اب 

 

 ن ا رکیت اینپ امں یک رطح اس وک رھجک د رش

                                                              

اسل یھت۔۔۔ وہ تہب وصعمم اور وخوصبرت یھت۔۔۔ دودایھ 19ارنیش یک رمع ر ر

 رتگن۔۔۔ ر

رمک ےس ےچین وھبرے ن ال۔۔۔وھپےل الگیب اگل اور اس ںیم رپےت ڑھگے ۔۔۔۔ 

 زیہل رگے ر

ی وکلپں ےک اھجرل۔۔۔۔ اور الگ ر

ن

ھن
گ

رن ا یسیج یھت۔۔۔۔ آوھکنں رپ 

ٹ

 یب ل  وہ وایعق گ

                                                               

  

                                                     ۔

  

اپ رپ رصموف اھتر 

ٹ

 اےنپ آسف ںیم اھٹیب لپ ن

ے
ے

رک اس وق

ن
ن

  ۔ ای
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ان دالخ وہا۔. ..ر ر

 

  اکش
 
 ج

  

ان ےک آےن اک ہتپ یہ ںیہن الچ۔.  

 

رک اےنپ اکم ںیم اس دقر رصموف اھت ہک اس وک اکش

ن
ن

ای

... 

  

ان ۔۔۔  

ن

 ۔۔۔۔۔اوے اسیک ےہ ےب واف ان

  اسےنم داھکی وت رکسما رک لبیٹ ےک اسےنم آن ا اور اےنپ ن ازو وا ےیک۔.  
 
رک ےن ج

ن
ن

ای

...... 

  

 ےلم!!!!!ردوونں ےلگ ر     ر

  

“What a pleasant surprise “????          

http://www.neweramagazine.com/


اہ ریرفعجر بنیزاز  روح قشع                                    
 

 New Era Magazine  ش

www.neweramagazine.com    
11 

  

رک تہب زن ادہ وخش اھت ۔۔۔ویکہکن وہ اکیف رعےص دعب اس وک دھکی راہ اھت۔۔ 

ن
ن

 ۔۔ ای

ر  یسک اکم ےک ےلسلس ںیم رصموف اھت۔۔۔۔۔  ر
م
 وہ کلم ےس ن اہ

ا ےہ ۔۔ ر ر

ے

ان آںیھکن وھچیٹ      ےب واف وت اےسی وبل راہ ےہ ےسیج وت روز الماقت رکن

 

اکش

 رک ےک وھگرا۔۔۔ر

  

 لچ وے ایھب ایک ریمی روح آیئ ےہ       ر

  

ان ونصمیع ےصغ ےس وبال۔۔۔ر         ر

 

 اکش

  

 ۔۔۔ااھچ اتب ایک ےل اگ اچے ن ا وکیف          ر
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اا اس ےیل وموضع دبال۔ ر 

ے

ی

ے

ٹ

ے

 ی
ٹ ج 
رک وک اتپ ےہ ےک اس ےس ن اوتں ںیم وکیئ ںیہن 

ن
ن

 ای

  

 ااکیش اس وک وھگرا. ۔ر 

  

 وگنما ےل. .......روھبےک ھچک اھکےن وک یھب ر ر

    

د ےےےے...... ر     ر  .دن ی 

ا وہں۔۔۔ر        ر

ے

 رو ویکں راہ وگنمان

ے ےگل اور ن اںیت رکےن ےگل. ......                         ر

ن

سٹ
 

ہ

 اور دوونں 

                                                         

رک تہب وخوصبرت اھت. ....  

ن
ن

 ای
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ن

.....  اور رن ر ۔۔۔۔ انعیب ل 

 

ای

ے

اک، یلین آںیھکن۔، سج ںیم رسد ن

ن

رغمور ڑھکی ن

 راسونال اھت ......رگم اس یک تیصخش ںیم اگل یہ ششک یھت وج دےنھکی واےل وک اینپ رطف ر

 وتمہج رکیت. ......ر

  

ان اس اک وکسل ےک زامےن ر

 

 اھت اس ےیل ان یک داکش

ے

 یھت. ......  ویتس یھب اثمیل راک دوس

  

راب یھت۔۔۔.  

ن

رسن اھبنسال ویکں ہک ربجان اصج  یک تعیبط خ

ن

رک اےنپ ن ان ا اک یہ ی 

ن
ن

ای

.... 

  

رسن نیم اھت  ر

ن

ر وت وہ ی 
م
 اظبہ

 ۔۔ اور ڑلویکں یک زعت ر

ن

پ

ن

 ررگم وہ اےسی ولوگں ےک ےئل الجد اھت وج گنلگمس۔۔۔ ڈکن

 ےل ۔۔۔۔ ۔ نپاامل رکےن وا

ا ۔۔۔۔  

ے

 ان وک واےلص منہج رکن
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ا اور ریم وج اچےہ رکے یسک وک رپوا ر

ے

  رپ یہ وگل وہن
 
ںیہن. ر اس کلم اک اقونن رصف رغی

 ....... 

…….  

ا ر 

ے

رک اانپ اکم اینت افصیئ ےس رکن

ن
ن

 ےک یسک وک اکونں اکن ربخ ہن وہیئ........ .رای

  ۔۔۔ارگ اس وک ھچک وہ ایگ وت رگم اس ےک ن ان ا اس یک اس ن ات یک وہج ےس رپاشین ےھت

 وہ ےسیک ہس ےکس ےگ. .  ر

  

ا اھت  ر

ے

 وہ اےنپ وادلنی اک اولکن

 اینپ یلمیف ےک ےیل وہ تہب رنم دل اھت..ر 

                                                                 

                                     

 الن ںیم یھت.  

ے
ے

 ارنیش اس وق

 ےہ اٹھچ اس رگم اس وک فلتخم وپدوں ےس آراہتس ایک اھت. ...ر ر
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اہمئ مگیب ن ازار یئگ را روہ

 

ی یھت ویکہکن آج اوتار ےہ اور ن

 ھ
ن

ٹ

ب ٹ

یھت. ر یھب رھگ ےک اکم رک ےک 

.... 

  

 دانین ونیریٹس ںیم۔۔۔۔۔۔,,,ر ر

 ارنیش ایلیک یھت. ... 

ے
ے

 اس وق

ا وگدنےنھ اجیت ےہ ہک رہظ یک اذان نس رک امنز ڑپےنھ اجیت ےہ ر

ٹ

ا ر ایھب وہ نچک ںیم آن

ٹ

اور آن

 . .....رےہ ردعب ںیم وگدنےنھ اک وسیتچ

  وہ داع ےک ےئل اہوھتں وک ااھٹ یت ےہ وت آوھکنں ںیم آوسنں اجری ر
 
 امنز ےک دعب ج

 وہےئگ. .... ر

  

اہمئ مگیب یک آواز آیت ےہ. ...ر 

 

  ن
 
 ایھب وہ داع امےنگن یتگل ےہ ج

ی الیت وہں۔۔۔۔۔ "وہ ہلصم   
ج ن

"اے وحنمس نپاین ال رمکے ںیم ۔۔۔۔۔ ج۔۔۔۔۔
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 ےہ ریتںیم یلچ اج ہہت رک ےک نچک ر

 ےس رکٹایت ےہ۔۔۔۔ ر ر

ن

اب 

 

  اجیت ےہ وت ش
 
 ےصغ ےس  وہ ج

ن

اب 

 

ا""۔۔۔۔ ش

ے

"رظن ںیہن آن

 وبیل 

 وسری ۔۔۔۔وسری ۔۔۔۔۔۔  ر

 ارنیش ڈر اجیت ےہ. .... 

اہمئ مگیب ےک رمکے ںیم دالخ وہیت ےہ. .... 

 

 اور ن

ا 

ٹ

ا ےہ ہک اس ےن آن

ے

اہمئ اس ےس نپاین ےل رک اھکےن اک وھپیتھچ ےہ وت اس وک ن اد آن

 

 ن

 ںیہن وگدن ا ۔۔۔۔۔۔وہ ان وک ڈرےت وہےئ اتب دیتی ےہ. ....ر ر

  

 ۔۔۔۔ ر 

 اسل یک وہ یئگ وت اجمل ےہ وج وکیئ اکم رکے وہ۔۔۔۔۔ امں ن اپ رم ےئگ تبیصم  ر19"

 ےلگ ڈال ےگ۔۔ ۔۔۔۔ ےصغ ےس الل الیپ وہےت وبیل......ر 
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 اور الگس اس وک امریت ےہ. ...  

  

  ےہ۔۔۔۔۔ یت ےہ۔۔۔۔اور رمکے ےس یلچ اجیتاور اسھت یہ ارنیش روےن گل اج 

                                                                 

                      

  

 دانین وٹسر روم ےس زگر ریہ یھت۔۔۔۔  ر

  اس وک یسک ےک روےن یک آواز آیت ےہ۔۔۔۔۔  ر
 
 ج

  وھکےنل یگل وت رانیش ےک رو ےن اور ن اںیت رکےن یک آ واز آیئ " ویکں امام ن ان ا  ر
 
دروازہ ج

زور ےس روےن  اور زور رےلچ ےئگ اسھت ےل اجےت ہن ےھجم یھب ۔۔۔۔ ر رآپ ےھجم وھچڑ رکر

 یگل

ا ےہ اور ایپر یھب ر

ے

رس ان

ے

 دانین وک یھب اس رپ ےب اسہتخ ی

http://www.neweramagazine.com/


اہ ریرفعجر بنیزاز  روح قشع                                    
 

 New Era Magazine  ش

www.neweramagazine.com    
18 

  دانین رہچے رپ اہھت راھک وت یمن وسحمس وہیئ ۔۔۔۔۔  ر
 
 ج

 اتپ یہ ںیہن الچ ہک بک آوھکنں ےس آوسنں اجری وہےئگ ر

  

 اع امیتگن ےہ۔۔۔۔ دانین اس ےک ےیل دل ےس وخویشں یک د ر

ریت ےہ ر ر

ٹ

 رپ م

ٹ

م
  ہک اسےنم دانین یھت۔۔۔۔۔ ارنیش آہ

 اس وک دھکی رک ارنیش آوسنں اصف رکیت ےہ ۔۔۔  

 دن ا رکیت۔۔ ۔۔۔  

ٹ
ن

 ریمی اجن ےھجم اعمف رک دو ںیم یھب یھبک یھبک ڈای

ا اھکل اھت ۔۔۔۔ آپ اک وکیئ وصقر 

ن

 " ںیہن آ یپ وکیئ ن ات ہی س  وت تمسق ںیم وہ ن

 ۔" ر۔۔۔۔ںیہن ر

 دانین اس وک ےلگ اگل یتیل ےہ۔۔۔۔  ر

رن ا۔۔۔۔ اور اسھت یہ اس اک راسخر وچیتم ےہ ر 

ٹ

 ینتک ویکٹ ےہ ریمی گ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ ر 
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 "شلب شلب ۔۔۔۔۔۔ر                                  ارنیش رشم ےس الل وہ اجیت ےہ ر 

۔۔۔۔۔۔  وہ ہی وبےتل یہ س ےک راسخر رپ اہھت ےس وچیکٹ اکیتٹ ےہ ۔۔۔۔۔۔ ر ر

 آیپ ںیہن رکے ہن ر        

 اور اسھت یہ دوونں سنہ دیتی ےہ۔۔۔۔۔۔  

                                                              

  

رک ےن آج آینپ امں ےس ےنلم اک وساچ ۔۔۔۔۔  

ن
ن

 ای

 اس ےئل آسف ےس دلجی لکن ایگ۔۔۔۔۔  

رک  اگل انپارٹنمٹ ںیم راتہ

ن
ن

 ےہ۔ ویکہکن ربجان اصج  اس ےک ن ارے ںیم اجےتن ای

 ےھت ہک 

ا ےہ رگم ر ر

ے

 ریغ اقونین وطر رپ ۔۔۔۔۔ وہ ولوگں یک دمد وت رکن

 سج یک وہج ےس اس ےک تہب دینمش یھت ۔۔۔۔۔  

رک ےن تہب وخوصبرت وکیھٹ ےک اےگ اگڑی رویک  

ن
ن

 ای
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 ےہ اس ےیل رھگ السٹئ ےس اگمگج راہ ےہ  ر

ے
ے

ام اک وق

 

 ش

 رت اور وعیس الن ےس زگر رک ادنر الوجن ںیم دالخ وہا وہ تہب وخوصب ر

  اتکب ریہ یھت۔ اسےنم یہ اس یک امں وصےف رپ یھٹیب 

  اھت  

ن

 ان اک رہچہ دورسی اجی

رک ےن ان یک آوھکنں رپ اہھت رھک دن ا ۔۔۔۔ " 

ن
ن

 " ریما اٹیب ا ایگ ےہ " رای

 وہ وخیش ےس اس وک ےلگ اگل رک وب یل  ۔۔۔۔"  ر

 ںیہ۔۔۔"  ر

ے

 

ر ن ار اچہپن یل
م
 امں آپ وک ےسیک اتپ  الچ ہک ںیم وہ...  ہ

ا وبال۔۔۔۔  ر

ے

 وہ ہنم انبن

ر مگیب رکسما دی ۔۔۔۔۔" راز رپ  وگاس ےک ادن 
م
" امں وج وہں ریتی"۔۔۔۔۔۔ ااھچ اجو  رہ

ا اگلیت ۔۔۔۔۔"  

ن

ا اھکن

ن

رشی وہ ںیم اھکن

ن

 ف

 زم وک اھکےن اک وبےنل یلچ ںیئگ۔۔۔ "وہ الم ر

رشی وہ رک ڈاگنئ اہل ںیم اچنہپ اہجں فلتخم اھکےن یک اطقر ر

ن

رک دس ٹنم ںیم ف

ن
ن

 رای
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 یھت۔۔۔۔۔ "ر

وپری رطح اھکےن ںیم نگم ج  ےن اس وک داھکی وہ راھکےن ےک دوران ربجان اص 

 اھت۔۔۔۔۔ "

ر وخدار ۔۔۔۔.."  رسن ےک ی 

ن

 ایک الحت ےہ آپ ےک ی 

" تہب ااھچ ن ان ا لک یہ ای  رپوٹکیج الم ےہ  از ںیم وبےل ۔۔۔۔ روہ رع  دار آو ر

  ربجان اصج  دون ارہ وبےل ۔۔۔۔۔۔  اکیف۔۔۔۔۔۔ ر
 
وہ ایھب وبل یہ راہ اھت ج

اکم یک ن ات رک راہ وہں بک متخ رکو ےگ وہ س  ۔۔۔۔اپ """" ںیم دورسے ر

 اجےتن ںیہ انتک 

 رطخہ ےہ اس س  ںیم ۔۔۔"  

" ن ان ا ےھجم اس ن ات ےس وکیئ رغض ںیہن ےھ ںیم سب  وہ یتخس ےس وبےل ۔۔۔۔ ر ر

 دورسوں یک دمد۔۔۔۔۔"  

 " دمد یسک اور رطح یھب وہ یتکس ےہ اپ اں ےس ہی س  ھچک وھچر رےہ ںیہ ۔۔۔  ر

 اتکس ےھچیپ ۔۔۔۔۔  ر" ںیہن ر

ٹ

م
 ںیم ںیہن ہ
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  لقع آ اجےئ۔۔۔۔ "ر ر
 
  یہ آےئ اگ ج

ے

 " وت لکن اجںیئ اور ی

ارا ۔۔۔۔  اخومیش ےس اجےن اگل ۔۔۔۔ روہ ر ر
م
 " ہی اپ ایک رک رےہ ںیہ ای  یہ وت اٹیب ےہ ہ

رےتپ وہےئ ر

ے

 روہ اسری وگتفگ ےک دوران اخومش یھت رگم ربجان اصج  ےک ےلصیف رپ ی

 " روےنک یگل ۔۔۔۔۔

ا وہ رگم ںیم ہی ںیہن وھچر اتکس ۔۔۔۔"  ر

ے

 ںیہن امام ن ان ا وبل رےہ اجےن اک وت الچ اجن

 ےجہل ںیم وبال ۔۔۔۔ اور اگڑی یک اچیب ےیل رھگ ےس لکن ایگ ۔۔۔۔ وہ رسد ر ر

ر مگیب من آوھکنں ےس اےس اجےت داھکی ۔۔۔۔ " اور اےنپ رمکے ںیم یلچ یئگ۔۔۔ر 
م
 وگہ

                                                                   

را

ن
ن

ا ےہ.... ہک اس وک دامئ یک اکل آ یت ےہ ۔۔۔۔۔ (دامئ اس اک  ری

ے

 رک ایھب راےتس ںیم وہ ن

ر ای  ن ات یک ربخ اس وک داتی ےہ) روافدار آدیم
م
ا وج ہ

ے

  وہ ن

ا ےہ ۔۔۔۔"   ر

ے

 رکےت وہےئ وٹلبھت اگلن

ن

ون

 

 وہ ڈرائ

 ےک روہ زنطہی وبال۔۔۔" " رس آج رات وہ ڈرزگاہں وبول ایک ربخ ےہ ۔۔۔۔۔ اس ہمیچ یک ر ر

ا
م
رر ڈویلر رکےن واےل ںیہ ہ

ن

ی ن

ٹ

کٹ

اور ن ایق اک آپ اک الپن  را آدیم یھب اسھت یہ وہ اگ ردو 
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 ۔۔۔۔۔ ایس ےک ذرےعی رواک اجےئ اگ۔۔۔۔ 

م ۔۔۔۔ حیص ۔۔۔  

م
مہ
ہ

 

ر ہن وہ ۔۔۔  

ٹ

 اور س  وک ون ےجب ایتر رےنہاک وبال وکیئ رگی 

 ۔ ۔۔ وہ یتخس ےس وبال ۔۔۔ ر

 ںیم اچنہپ  اور الپ ر

ٹ

 

ٹ

 ن ےک اطمقب  ایتری رکےن اگل وہ آنپارٹ

ر الکن اس ےن کیلب ٹنیپ اور کیلب یہ رشٹ یھت اس ےن 
م
رشی وہ رک ن اہ

ن

وہ دس ٹنم ںیم ف

 ےہ   

ے  

 وح

ے
ے

 اانپ رہچہ امکس ےس وکر ایک اور اس یک یلین آوھکنں ںیم اس وق

 ۔۔۔۔۔ "ر 

                                                    

  اگڑی  رویک۔۔۔۔ ےجب وہ رھگ ےس الکن اور ای  بلک ےک اےگررات ےک ن ارہ ر ر

۔۔۔۔۔۔ ہک امل یک ڈلی ایس بلک ےس وہیت ےہ ۔۔۔۔اس ےیل وہ ادرھ  اس وک اتبن ا ایگ ر 

 ان ا ۔۔۔۔۔ 

 ویکہکن اس یک میٹ تہب ر experiencedےہ اور اس وک نیقی ےہ ہک وہ دورسا اکم ر
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 اھبنسل ےل ےگ ۔ 

 ھاا اہجں ےس ر ر
ج
ب ن 

  امل یک ڈولیری یھت۔۔۔۔۔۔۔۔ ان وک اس ہگج 

ر ہگج رشاب ںیم وھجےتمولگ وموجد ےھت۔۔۔۔۔ ںیم  ر روہ بلک ر
م
 دالخ وہا وت ہ

راتھ ای  روم ںیم ایگ ۔۔۔۔۔۔ر ر

ٹ

 وہ  اکنہرا ی 

ویکں ےک وہ ڈلی رکےن واےل اک اھچیپ ایک  ۔۔۔۔۔وہ ےسیج یہ اس روم ےک نپاس اچنہپ اس   ر

 ےن اس ےک دامغ رپ وگیل امری اس ۔۔۔ 

رر اھت ۔۔۔۔۔۔ اس ےن 
س

ن

ی ٹ
سل

 الش وک اکھٹےن اگل رک روم ںیم یک نگ نیم  وبٹیل 

  .…… Hi dear ۔ رایگ۔۔۔۔۔

 ےس ای  وبال ۔۔۔۔۔ اس اس وک دھکی رک س  ای  دم وخف زدہ وہ ےئ رگم ان ںیم

 ر

ے
ے

 وق

 ولگ ےھت ۔۔ "ر5رمکے ںیم ر 

  

ر ےس دھکی رک وبال ۔۔۔ ر ر

 

ای

ے

  ……”Meet evil Aوہ رسد ن
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د ںیم ڈریھ رک دن ا ۔۔۔۔۔۔  

ٹ

ڈ

ن

 ی
سکٹ
ر ای  وک 

م
 اسھت یہ ہ

 یل اےسی الچیئ ےسیج روئ امر راہ ےہ اور  ۔۔۔۔۔ وگ 

 ھاا۔۔۔۔۔۔۔۔   
ج
ب ن 

 اانپ اکم ایک اور ای  آدیم سج وک ںیہن امرا  اس وک کیلب روم 

 اور بلک ےس ےسج آن ا ۔۔۔۔۔۔ وےسی یہ الچ ایگ۔۔۔۔۔۔  

                                               

  ارنیش اک ومڈ کیھٹ رک یکچ ۔۔۔۔  ر
 
 دانین ج

  

ا الھکن ار ر

ن

  اور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وت اس وک اھکن

                                                         

  

  

  ارنیش اک ومڈ کیھٹ رک یکچ ۔۔۔۔  ر
 
 دانین ج
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 دانین اور رانیش ن اںیت رکےت رےہ۔۔۔۔ ر ر

ے

ر ی ا الھکن ا اور اور رات دی 

ن

 وت اس وک اھکن

 ۔ر 

 " ااھچ ونس رانیش لک مہ امل اجےئ ےگ اور ھچک وشگنپ رک ےل ےگ ۔" ر ر

ر ر

ٹ

ب

 ھک ےہ ایپ آپ یلچ اجاہں 

ن

ا ۔۔۔۔۔ 

ن

 ن

 رانیش اعم ےس ادناز ںیم وبیل۔۔۔۔۔  ر

ارے ۔۔۔۔۔۔۔ مہ دوونں اجےئ ےگ ۔۔۔۔۔ اوے ہنم کیھٹ۔رکو ایم ےس ںیم  

 ن ات رک ولں یگ ۔۔۔۔۔۔ 

اہمئ اک وسچ رک رگم وہ اس وک ااجزت ےل رک اجےن اک وبیل ۔۔۔۔۔ وت ر

 

 رانیش ڈر اجیت ےہ ن

  ۔۔۔۔ ۔ ۔ اکیف رات وہ یئگ ےہ" ولچ مت وس اجو ۔۔۔ر اہں ںیم رس الہ دن ا۔۔۔۔۔ ر

۔  ر

ٹ

 

 

ای

ن

 اہں کیھٹ ےہ ایپ ۔۔۔۔ وگڈ ن
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 دانین اس اک دایھن اٹبےن ںیم اکایمب وہ اجیت ۔۔۔۔۔۔۔  ر

 اس وک ای  رظن دھکی رک اےنپ رمکے ںیم یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔  

                                                    

ا ر 

ے

رک امنز ڑپےنھ ےک دعب وس اجن

ن
ن

آواز ےس اس یک ۔۔۔۔۔۔ حبص االرم یک ر ےہ۔۔۔۔ای

 آھکن لھکر

امئ دھکی رک وفراً ن اھت ےنیل الچ ایگ ۔۔۔۔  ر

ٹ

 وہ ن

ی گ ےہ رات وک ٹیل وسےن یک وہج اس یک دنین وپری ر

ٹ

ی ٹ
م
ںیہن ر ویکہکن اس یک اج ن ارہ ےجب 

 وہیئ وت دون ارہ وس ایگ۔۔۔۔ 

 ٹنیپ

ٹ
 

ر آن ا وت اس ےن ویلب رشٹ ،،، وای
م
رشی وہ رک ن اہ

ن

روہ ف

ٹ
 

   ےک اسھت  یہ اہھت ںیم وای

اہتش ایک ۔۔۔۔۔۔  

ن

 وکٹ اھت اور رمکے ےس لکن رک ن

 امےھت رپ ن ال رھکبے وہےئ۔۔ یلین آوھکنں ںیم دیجنسیگ ۔۔۔۔۔۔  ر

 وہ وایعق وخوصبرت ےہ۔۔۔ ر ر

اہتش رکےن ےک دعب وہ آسف ےک ےیل الکن۔۔۔۔۔  

ن

 ن
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 رکےن یلچ یئگ۔۔۔۔۔ وہ ایھب اسرے رھگ اک اک م رکےک افرغ وہیئ وت امنز ادا ر ر

 ہلصم ہہت رکےک وہ ومڑیت ےہ وت اسےنم دانین ایتر ڑھکی وہیت ےہ ۔۔  

 ولچ ن ار وشنپ رپ ںیلچ ۔۔۔۔ایم ےس ااجزت ےل یل ےہ۔۔۔۔۔  ر

 ۔۔۔۔۔۔  ر

 

 رانیش رس الہ رک اچدر ےنیل یلچ گ

 ۔ اور دوونں رھگ ےس یلکن۔۔۔ 

                                                         ۔

 ۔۔۔رےک ےئل ڑھکی وہیت ےہ ۔۔ رایھب وہ نیم روڈ رپ رےشک 

 ن ار وہ دھکی رہشک ۔۔۔۔ ادرھ وھتڑا اس دور ےہ لچ ڑسک رکس رکےت ۔۔۔۔  

 رک ےتیل ںیہ ہن۔۔۔۔۔  ر

ٹ

 
 آیپ وی

 وہ ڈر رک عنم رکےن یتگل ےہ۔۔۔۔  ر
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ا ۔۔۔۔۔ ولچ۔۔۔ اوہ ھچک یھب ںیہن 

ے

  وہن

ریتھ ےہ ۔۔۔ ر

ٹ

  ای  اگڑی زیتی ےس ی 
 
 ۔۔ وہ ایھب ادیھ ڑسک رکاس رکیت ںیہ ج

 رانیش ڈر رک ےب وہش وہ اجیت ےہ۔۔۔۔  ر

  

                                                              ۔

گ رکےن ہک دعب رھگ راہ اھت ۔۔۔۔۔  

ٹ

 ی
مٹ
ان وج آسف ےس 

 

 اکش

ری  اگل داتی ےہ  ۔۔۔۔۔ ہک وہ ڈیپس درایمین ےس وھتڑی زن ادہ وہ اجیت ےہ وہ ر   ی 

ے
ے

ر وق  ی 

ر آن ا۔۔۔۔  
م
ا دھکی ن اہ

ے

 اور رانیش وک وہبش وہن

                                                              ۔

ا ےہ ۔۔۔۔  

ے

ان رپاشین وہ رک رانیش وک دےنھکی ان

 

 اکش

  اسےنم دانین اس وک ااھٹ ےن یک وکشش رکیت ےہ ۔۔۔۔۔ ر 

ے

" امئ وسری ےھجم  ی

 ۔۔۔۔۔۔ """
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 وہ ایھب ادیھ ن ات وبال ہک دانین ےصغ ےس وبیل۔۔۔۔  ر

رڈنی ےس ےنلم

ن

ا ایکاہجز اڑا رےہ وہ ن ا رگل ف

ے

 ر یک دلج ی یھت ۔۔۔۔نپالگ وہ ایک رظن ںیہن آن

 اینت زیتی ےس اگڑی الچ رےہ  ۔۔۔۔۔ 

 وہ اس وک ولصات انس ریہ وہیت ےہ ۔۔۔۔  ر

ا ر 

ے

ان اس وک دھکی رک یسک اور یہ داین ںیم الچ اجن

 

 ےہ ۔۔۔۔۔ ہک اکش

راون آںیھکن سج ںیم اکلج اگل وہا   ایکنس رظن اس ےک رہچے رپ یہ رہھٹ یئگ۔۔۔ " ی 

اک ۔۔۔سج ر

ن

اک وھپال وھپال رک اس وک  ںیم ونز نیپ یھت۔۔ اور ر۔۔۔۔۔وھچیٹ یس ن

ن

ن

 ن اںیت انس ریہ یھت۔۔۔ 

ر رک دنکوھں رپ آایگ ۔۔۔ سج 

ے

۔۔۔۔اس اک دوہٹپ رس ےس ای رھبے رھبے الگیب ل 

  ےبمل ن ال وچایٹ ںیم دیکم ےہ۔۔۔۔ ےک ےس اس ر

  اس ےک اگل وچم ریہ یھت۔۔۔ ر 

ٹ

" اوےرٹسم دکرھ  اور ۔۔۔۔ ھچک ن اولں یک آوارہ ٹل

 ۔۔۔۔۔ 

 وہ ےصغ ےس وبیل۔۔۔۔۔  ر
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 ااھٹؤاس وک اور وہلٹیپس ولچ ۔۔۔  

 رپ ڈااتل ےہ اور دانین اس اک رس وگد ںیم  ریتھک ۔۔۔۔ ۔  ر ر

ٹ

 وہ اس وک ااھٹ رک کیب س 

ریبی وہلٹیپس ےک اسےنم رواتک ےہ  

ے

ان دس ٹنم دعب ف

 

 اکش

 رانیش وک ارمییسنج وارڈ ںیم ےل اجےت  ر

  ےیل داع رکیت ےہ ۔ اور دانین رپاشین یس اس ےک 

ا ےہ اور اگےہ اگبےہ دانین رپ یھب رظن ڈال اتیل۔۔ ر 

ے

ان دویارےس کیٹ اگلےئ ڑھکا وہن

 

 ر اکش

                                                   ۔

ا ےہ ہک وہ ڈر رک ےب وہش وہ یئگ یھت اس ےیل وہ کیھٹ 

ے

ا ےہ اور اتبن

ے

ر دعب ڈارٹک آ ن ھچک دی 

وہ ن اک انشکجن اگل ۔۔۔ ہک ردنر اجیت ےہ ۔رانیش وک وکسےہ دانین ااجزت ےل رک ا

 رپ وکسن وہ ےکسر وھتڑی ر

ا ےہ۔۔۔۔۔  

ے

ا دھکی اس ےک نپاس آ ن

ے

ر آن
م
ا ےہ اور دانین وک ن اہ

ے

ر ےپ رکن

ن

 
ان اچرخ

 

 اکش

 ہی ر medicineےل ںیل وہ کیھٹ وہ اجےئ یگ۔۔۔۔ ر 

ام یھب وپھچ ایل ر ر

ن

ام ایک ےہ ۔۔۔۔۔ وہ یلست دے رک ن

ن

 ں اتبؤں ر" ویکر وےسی اپ اک ن
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ام وپھچ رےہ وہ اور اہں ڑلیک ھجمس رک  رےچ ےک رتپ وہ ۔۔۔۔۔ ریمے اچر

ن

وج ہنم اھپڑے ن

 وک ئ 

ا ۔۔۔۔۔ وت ہکم امر رک ریسکن وھپڑ دوں یگ۔۔۔۔۔ر ر

ن

ری وہے ن

ن

 ف

ا ےہ ر 

ے

ن  دن ا

ٹ

م
ان اس ےک ادناز رپ اینپ رکسماہ

 

 اکش

 اوےک ۔۔۔۔۔ ایک اپ وک ڈراپ رک دوں ۔۔۔۔  

ا ےہ  وہ ونصمیع ڈرےت وہےئ الچاس یک وھگری وک دھکی رکر 

ے

  اجن

  

ا ےہ. ..ر ر

ے

ا اکر ںیم ھٹیب رک الچ اجن

ے

ران

ٹ

ری 

ٹ

را دامھہک۔۔۔۔ وک ی 

ٹ

ا کیپ ی 

ٹ

 " وھچن

راب رک دن ا اس دب زیمت ےن۔۔۔  ر

ن

را ان ا۔۔۔۔ اسرہ الپن خ

ٹ

 مہ۔۔۔۔ ی 

ان وک وس ولصاںیت انسیت دانین ےک نپاس یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

 

 اکش

                                                       …  
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رک رات وک ٹیل آسف 

ن
ن

  ےس الکن ۔۔۔۔۔ ای

 ٹیلف چنہپ رک وہ وصےف رپ ھٹیب ایگ رگےن ےک ادناز ںیم ۔۔۔۔  ر

رشی وہےن الچ ایگ  

ن

ر دعب ف  ھچک دی 

 آن ا۔۔۔۔۔۔ اور اکیف انبےن ےک ےیل نچک ںیم الچ ر 

 اس وک اکیف یک تہب بلط وہیئ۔۔۔۔۔  

 وہا ۔۔۔۔۔  

ن

 اس اک وفن رن

ن

 ااچی

ان 

 

 اھت ۔۔۔۔  اکیف انبےت اکل اڈنیٹ یک ویک ےک اکش

 اہں وبول س  کیھٹ ےہ ۔  ر

 ۔۔۔۔۔۔ ر 

 وہ رصموف اس وپاتھچ ےہ ر ر

 ۔۔۔۔ ر 
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 ںیہن۔۔۔ وہ اداس اس وبال۔  ر ر

ان ےن اس وک ر ویکں ایک وہا ےہ۔۔۔ ر ر ر

 

 لک اک اسرہ واہعق اتبن ا۔۔۔۔۔ " اکش

 رگم دانین یک ن ات اپھچ ایگ۔۔۔۔۔  ر

ان ںیم رعتفی یک یھت وہ ن ات وگل رک ایگ۔۔۔۔ ر

 

 ۔روج اس یک ش

 " وکیئ ن ات ںیہن ن ار وےسی یھب ڑلیک ےب وہش وہی وت ےن اگڑی ںیہن امری ہن ۔۔۔۔۔۔  ر

 اور اتب ایک وہ راہ۔۔۔۔۔۔" ر 

دا احظف لک ےتلم ںیہ " وہ ادرھ ادرھ یک دو اچر ن اںیت رک ےک وفن دنب رک داتی ےہر ر

ن

 " اوےک خ

 وہ رھب ریمس الکم ےک دعب وفن اکٹ داتی ےہ  ر

                                               

  رانیش وکےل رک رھگ ایت ۔ دانین ر

ام است ےجب ےھت۔۔۔۔  

 

 ش

ے
ے

 اس وق

اہمئ مگیب وج دانین ےک ےیل رپاشین یس لہٹ ریہ وہیت ےہ دروازہ ےنجب رپ وتمہج وہیت 

 

 ن
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 ےہ اور دروازہ وھکیتل ںیہ وت اسےنم دانین اور رانیش ڑھکی وہیت ےہ ۔۔۔۔۔  ر

 ےن اک وبیل۔۔۔۔ وہ رانیش وک ن اںیت انس رک دانین وک رمکے ںیم اج ر

 ایم اس یک تعیبط ںیہن کیھٹ ںیم اس وک رمکے ںیم ےل اج ریہ وہں وہ ڈری وہی ےہ 

 ۔۔۔۔۔ ر 

اہمئ مگیب  ےصغ ےس وھگر رک ادنر یلچ اجیت ر 

 

وو ںیم دودھ ےل رک  ےہ۔۔۔۔۔۔ رن
ھ

ٹ

 ھٹ ن
ب

" مت 

 آیت وہں۔۔۔۔۔"  

 وہ۔اس وک اےنپ رمکے ںیم ےل اجیت ےہ ۔۔۔۔  ر

 ۔  یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔اور۔اس ےک ےیل دودھ ےنیل 

 ایت ےہر ر

ن

اب 

 

 وہ نچک ےس لکن ریہ وہیت ےہ ہک اسےنم یس ش

 ۔۔۔۔۔۔ر 

وو۔۔۔۔۔ ر ر
 ھ
ج
 ھ
ب

ارے رمکے ںیم ںیہن وسےئ یگ اس وک 
م
 وہ ہ

ر وصےف رپ وس اجو وےسی یھب ریمے اسھت وسے یگ  
م
سلہ وہ راہ ےہ وت ن اہ

م
اانت یہ 
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 ۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔ وہ لمحت ےس وبل رک رمکے ںیم یلچ اجیت ےہ ۔۔ ر

اور وہ ےصغ ےس الل یلیپ وہیت رمکے ںیم ارک اےنپ ڈیب رپ ٹیل اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔ " مت  

 ےہ ان وک وکن اتبےئ اگ ہک ریمے نپاس ڈر

 

 و ںیہن وکیئ ھچک ںیہن اتہک ایم وت وس گ

 وس ریہ ۔۔۔۔۔۔  ر

و اور وس اجو ۔۔۔۔۔  ر  
 
 ولچ دودھ ی

ا اھک رک ائ ںیھت۔۔۔۔  

ن

ر ےس اھکن
م
 ویکں ہک وہ ن اہ

اہمئ اک ڈر اھت ۔۔۔۔۔ وہ یھب رپ ر ر اسردانین

 

وکسن وہ ر وک یلست دیتی وس اجیت ےہ ویکہکن اس وک ن

  وسےن ٹیل اجیت ےہ ۔۔۔۔ رک

 دوونں اک لگنس ڈیب ےہ اور رانیش دانین ےک نپاس وس اجیت ےہ۔۔۔۔۔  ر

                                                    

ر ےس یتلھک ےہ ۔۔۔۔۔۔  ر  حبص ارنیش یک آھکن دی 

 ہبح ۔۔۔۔۔ ارے اھٹ اجو مگیب اصر 
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اےگنن وتڑ دوں یگ ر 

ٹ

 ۔۔۔۔ رھگ اک اکم رکو اور آدنئہ وت اس رمکے ںیم وسےت داھکی وت ن

 یھت ۔۔۔۔  ر

 

 دانین ویینریٹس گ

  رمکے ںیم دالخ وہیئ وت رانیش وک ڈیب رپ وسےت دھکی اگ گل یئگ۔۔۔۔۔ 
 
ا مگیب ج

 

ائ

 

 ن

 اور اس وک ےتخیچ وہےئ ن اںیت انس ریہ یھت۔۔۔۔  

 ۔۔۔۔۔  یھب امر دن ا راور ای  ڑپھت 

  

ر اکنال۔۔۔۔  
م
 اور رمکے ےس ن اہ

ا 

ن

 ےک رےتش واےل ا رےہ ںیہ دورہپ ںیم اھکن

ن

اب 

 

" اب روئ ہن وت ای  اور اگلؤ یگ ۔۔۔۔ش

ر 
م
ا ن اہ

ن

  امہمن آںیئ وت رمکے ںیم یلچ اجن
 
ر یھب اور ج  ںیم ھچک ااھچ اس انب انیل اسھت ھک 

را وکیئ ںیہن وہ اگ ۔۔۔ ر  ۔۔۔۔ ۔۔۔ آیئ ہن وت ھجم ےس ی 

ر یلچ اج 
م
 یت ںیہ۔۔۔۔۔ اور اس وک وھگریت وہیئ نچک ےس ن اہ

 طبض رکےن ےک ن اووجد ای  ومیت اس یک اگل رپ وٹٹ رک ےتہب ںیہ ۔۔۔  
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ر رک اصف رک دیتی ےہ۔۔۔۔۔  ر

ٹ

 ںیہنج  ےب دردی ےس رگ

ا انبےن ےک ےیل اچول اکنل رک وچیتن ےہ۔۔۔۔  

ن

 اور اھکن

                                                              

 ردانین ر
 
 ںیہ ۔۔۔۔۔ رھگ ایت ےہ وت اس وک ھچک ریغ ومعمیل احالت ےتگل ر ر ج

ا انبےن ںیم رصموف وہیت ر

ن

 رنچک ںیم اجیت ےہ وت رانیش وچےہل ےک نپاس ڑھکی اھکن

 ےہ۔۔۔۔۔۔ 

 ریمی اجن یسیک وہ ؟ وہ ایپر ےس اس ےک اگل وچم رک وبیل ۔۔۔۔  

 ںیم کیھٹ آیپ آپ بک آںیئ۔۔۔؟  

  وبیل۔۔۔روہ اس یک رطف وتمہج وہ رک ر

 ایھب آیئ وہں 

 ۔۔۔ ر 

 ےہ وج اھکےن واےن نب رےہ ںیہ۔۔۔۔ ""ایک آج وکیئ ا راہ ر 
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ائ ایم وبل ریہ ںیھت ہک ابشہن آیپ وک رےنھکی ولگ ا رےی ںیہ وت ایس یک ر

ے

 وہ ن

 ایتری۔۔۔۔۔۔ 

ھااری  دمد رکوا دیتی وہں ۔۔۔۔۔۔ اوےک ۔۔۔۔  

م

ے

ب

 اووو ااھچ ولچ ںیم جنیچ رک ےک ایت اور 

رشی وہےن یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔  رس یکروہ ا ر

ن

 ےنس ریغب رمکے ںیم ف

 رھپ آرک اس یک دمد رکواےن یتگل ۔۔۔۔  

ر دعب رےتش واےل یھب آاجےت ںیہ وہ ان وک الوجن ںیم وصےف رپ ھٹیب ےن اک   ھچک دی 

 وبیل۔۔۔۔ 

 رسو رکےن وک یگل ۔۔۔  

ٹ

ٹ

ن

مت

 

ی ش

 اور ان وک ررفی

  

 ااھچ نہب ذرا یٹیب وک وت ولبا دے۔ ر 

  

ارا رکیت ںیہ وہ رس ر ریج ر"یج

 

 وک الےن اک اش

ن

اب 

 

الہ ر ںیم ےل رک آیت وہں ۔۔۔۔وہ دانین وک ش

 رک یلچ اجیت ےہ ۔۔۔۔۔ 
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 اچے رکیل رمکے ںیم دالخ وہیت ےہ۔۔۔۔ " ر ر

ن

اب 

 

 وک اےنپ اسھت ےنھٹیب اک  ش

ن

اب 

 

" وہ ش

 ...…ر روبیتل ںیہ۔۔۔ ر

 ےس دنچ وسال رکےن یتگل ںیہ اور اسھت یہ ر

ن

اب 

 

 ڈال دیتی ںم ررڑلےک یکر" وہ ش

ن

 ن

 ںیہ۔۔۔۔۔ 

اہمئ مگیب وخیش ےس اہنل وہ اجیت ںیہ۔۔۔۔۔۔ ر 

 

 " اٹیب اچے رسو رکو ۔۔۔۔۔  ن

(وہ دو وعرںیت وہںیت ںیہ ای  ڑلےک یک امں اس یک اخہل وہںیت ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ر

 ۔۔۔۔۔) 

ر اہھت رپ رگ اجیت ےہ ۔۔۔۔۔۔  ر
م
 وہ اچے دے ریہ وہیت ےہ یک اچے کلھچ رک ن اہ

 ۔۔۔۔۔۔ ایٹن ر رو وسریا 

ا ےہ۔۔۔۔۔ ان وک نلج تہب وہ ریہ وہیت ۔۔۔  

ے

 وکیئ ن ات ںیہن اٹیب ااسی وہ اجن

اہمئ ان وک ن اھت روم ےل اجیت ےہ ۔۔۔۔۔۔  ر

 

 وت ن

ر ایت ےہ وت نچک ںیم رظن ڑپی۔۔۔۔۔  ر
م
  وہ ن اہ

 
 ج

اہمئ مگیب ےس وپاھچ ۔ ر 

 

 (ہی وکن ےہ؟؟ ر اور رانیش وک دھکی رکن
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ےہ اچبری ےک امں ن اپ زگر  ر یٹیبدویر یک رریمے رےےےےےے۔۔۔ۓےی

لا وہا اس یچب وک ورہن وت س  ہنم ریھپ ےکچ ےھت۔۔  ےئگ ںیہ ںیم ےن ر
می 

ن

سن

 یہ 

 وہ ونصمیع رکف دنمی ےس وبیل۔۔۔۔  ر

اءاہلل تہب وخوصبرت ےہ۔۔۔ اہلل یچب ےک بیصن اےھچ رکے اور الوجن 

 

ااھچ ااھچ امش

 دالخ وہیت ےہ۔۔ ر ںیم ر

                                               ۔۔۔۔

ردیس ر ن ےک اجےن ےک دعب وہ وٹسر روم ںیم ےصغ ےس اجیت ےہ اور رانیش وک دو ڑپھتامہم

 رک ےک وبیل۔۔۔۔۔ 

ر ویکں یلکن ۔۔۔۔۔۔  
م
ا ن اہ

ن

االقئ ڑلیک وبال اھت ہن وٹسر ںیم رمن

ن

 ن

پ  ائ ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ۔۔۔۔۔ ںیم۔۔۔۔۔۔ وہ روےت وہےئ ڈری یمہس وبیتل ےہ جپ

ے

ن

پ لکن   ای  دم جپ

 ب ےہ وت وحنمس۔۔۔۔۔ ریمے رھگ ےس رس اک ذعا 

ایئ اجن  اعمف رک دے رات وہےن وایل ےہ اہکں اجؤں یگ۔۔۔۔۔۔۔  

ے

 ن
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 ۔۔۔۔۔  رےھجم ںیہن ہتپ 

 رک ایل۔۔۔۔  ر

ے
 

رداس  وت سب لکن تہب ی 

ا ےہ ہک ںیہک رےتش واےل عنم ہن رک دے اور ان یک یٹیب ر

ے

اہمئ مگیب وک اس ن ات اک ڈر وہن

 

یک ر ن

 وخایشں اس وک ہن لم اجےئ۔۔۔۔ 

ا۔۔۔۔۔ س یک روہ ا ر ر

ے

ر اکنل دن ا اس ےک رس رپ دوہٹپ یھب ںیہن وہن
م
 ینس ریغب رھگ ےس ن اہ

 اس وک اکنل دیتی ںیہ۔ ر دانین رانیش یک اآوازر ر

ے

  ی

ے

 نس رک ایت ےہ رگم ی

 ایم وہ اہکں اجے یگ ایھب ۔۔۔۔۔۔۔   

پ ادنر دعف وہ ۔۔  ر  جپ

درد ۔۔۔۔  
م
ری آ ئ ہ

ٹ

 ی 

ی ادنر یلچ اجیت ےہ ۔۔۔۔  ر

ے

ن

ن

خ

ٹ

پن ب

 وہ ریپ 

                                               

رانیش ایھب لچ ریہ وہیت ےہ ہک اس وک ریپوں ںیم درد وہےن اتگل ےہ اس ےک نپاوں 

  ٹیسھگ ریہ یھت وت نپاوں ر
 
ل ںیہن وہیت ۔۔۔۔۔۔اور اس وک اکنےتل وہےئ ج

پیپ
خ

می ں
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 لیھچ ےئگ 

 ےک نپاس یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

ے
ن

 ےس وہ ای  درج

ن

ن

ھ
ک

ے

ب

 ےھت 

                                                              

رک ر

ن
ن

 اج راہ اھت۔۔۔۔۔ وہ اےنپ یہ دایھن ںیم اگڑی الچ راہ اھت ہک  ر آسف ےس رھگرات وکرای

ر رظن ڑپی۔۔۔۔۔۔۔ 
م
 اس یک ن اہ

ن

 ااچی

اا لگنج ےہ اہجں ےس تہب مک ولوگں یک ادمورتف وہیت یھت۔۔۔۔  ر ر

ن

ھی
گ

 اس نپاس اکیف 

 ےک نپاس اھٹیب وہا داھکیئ دن ا۔۔۔۔  ر

ے
ن

 اس وک وک ووجد درج

ر رک ن ار ر

ے

ر ان ا۔۔۔۔ وہ اگڑی ےس ای
م
 ہ

  

                                     

  

 رانیش وج وھبک اور درد یک وہج ےس ن ارن ار ےب وہش وہ ریہ یھت۔۔۔۔۔  ر

 رطف اےت دھکی وہ ڈر رک اھبےنگ ےک ےیل لگنج ںیم اجےن یگل ۔۔۔۔۔۔ اینپ ر ر
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یک رطف  ررگم اس ےک نپاوں ںیم وک زیچ وچیھب سج ےس وہ خیچ رک واسپ رگ یئگ اور وج اس 

رھ راہ اھت اس

ٹ

 ۔۔. ...ےس ےتنم رکےن یگل ۔۔۔ ری 

دا اک واہطس ۔۔۔۔۔  ر

ن

 زیلپ۔۔۔۔زززز ےھجم اجےن دو خ

ا ےہ وت و ر

ے

  ان
 
ی ر

ے

 ہ ڈر رک ےب وہش وہ اجیت  ےہ۔۔۔۔۔ وہ اس ےک ف

                           

  

  اس ےک نپاوتواہوتس وہ اےسیک ےتنم رکےن یگل۔۔۔  ر
 
رک ج

ن
ن

 ای

  ان ا ۔۔۔۔۔۔ر ر
 
ی ر

ے

  ارنیش وک ےب وہش وہےت دھکی رک وہ اس ےک ف

 ےب وہیش ںیم یھب اس ےک رہچے رپ ڈر رظن ا راہ اھت۔۔۔۔۔  ر

ا ےہ اکیف سج یک وہج ےس اس وک ارنیش

ے

 اک رہچہ اصف داھکیئ ںیہن  رادنریھا وہ ن

 داتی۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

ن

ون

 

 رپ اھٹیب داتی ےہ اس رپ وکیئ یھب رظن ڈاےل ریغب وہ ڈرائ

ٹ

 س 

ٹ
ن

ری

ن

  اس وک ااھٹ رک ف

ٹ

س 

ا ےہ ویکہکن اس وک ر

ے

 ۔ ڑلویکں ںیم ذراا دیپسچل ںیہن ےہ۔۔۔رپ ھٹیب اجن
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ا ڑلیک وت ڑلیک  ر

ے

 وہ اہجں یھب اجن

ی رساےتہ ںیہ۔۔۔  ر

ٹ

ی لن

ن

سٹ

 ڑلےک یھب اس یک رپ

ا۔۔۔۔۔  ر

ے

رھ اجن

ٹ

 رگم وہ از س  ےس ےب اینز ۔۔۔۔۔ اےگ ی 

 وہ اےنپ انپارٹنمٹ ےک نپاس رواک اور  اگڑی ےس رانیش وک اکن ال ۔۔۔۔۔  ر

ر اکیف روینش یھت سج ےس اس اک ر
م
 رہچہ امنن اں وہا ۔۔۔۔۔  رن اہ

 ایگ ۔۔۔۔۔  ر

ٹ ٹ

 ےک ےیل دھکی رک ٹ
پ
 وہ ای  پ

رہچے رپ الب یک وصعمتیم ۔۔۔۔۔رمک ےس ےچین وھبرے ن ال ۔۔۔۔ وج ھچک رہچے رپ 

 یھب ر

 رھکبے وہےئ ےھت۔۔۔۔۔  ر

 ۔۔۔۔۔۔ر ر

ر ر

ٹ

ا رک اس وک ااھٹ ن ا اور ادنر یک رطف ی 

 

م
 ھ ایگ۔۔۔۔۔ وہ اس ےس رظن ہ

۔۔۔ اےنپ روم ےک اسھت واےل رک اسےنم دو رمکے ںیہ روھچےٹ ےس الوجن ےس زگر
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 ےل اج رک اس وک ڈیب رپ اٹلن ا۔۔۔۔  رروم ںیم ر

 دےتی وہےئ اس یک رظن ریپوں رپ یگ وج اکیف زیمخ وہےئ ت ےھ۔۔۔۔۔۔  ر

ٹ

کت ٹ

ن

ب لی
 

د ن اسک ےل ان ا اور اس ےک زمخ اصف رکےن اگل ۔۔۔۔۔۔  ر

ٹ

 ای 

ٹ

رس

ن

 اہ رھب رکرک ف

دجی رکےن ےک دعب وہ ر

ٹ ن
ن

 
 اف رکےک رمکے ےس لکن ایگ راس یک ب

ٹ
 

 ۔۔۔۔۔ الی

                                      

  

 اس ےک اجےن ےک دعب دانین تہب اداس وہیت ےہ۔۔۔۔۔  ر

ر وہ دکرھ اجےئ یگ ۔۔۔۔  ر
م
د ن اہ ای 

 

 وہ وسیتچ ےہ ہک ش

اہمئ مگیب ےک رمکے ںیم دالخ وہیت ےہ   ۔۔۔  ر

 

ر لکن رک ن
م
 وہ رمکے ےس ن اہ

 وت وہ وس ریہ وہیت ںیہ۔۔۔۔  ر

ر لکن رک نپاؤں ریتھک روہ دےب دےب
م
  دروازہ وھکیتل ےہ رگم وکیئ یھب ںیہن یھت وہ ن اہ

 ادرھ ادرھ رظن دوھرایت ےہ ۔۔۔۔  ر
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ا۔۔۔ رگم ر ر

ے

 وکیئ ںیہن وہن

 وہ دروازہ دنب رک ےک اےنپ رمک ںیم ا اجیت ۔ےہ ۔۔۔  ر

 وہ اخومیش ےس روےت روےت دنین یک وادویں ںیم یلچ اجیت ےہ۔۔  ر

 ۔ر ر

                                     

  

ا ر

 

ا دانین ےک ن ارے ںیم وسچ راہ اھت۔۔۔۔۔ ن راکش

ٹ

 ڑیب رپ ل 

۔۔ ریمی یتیچ اب وت اوف ےہ وت یتیچ ۔۔ ہصغ رکےت وہےئ ینتک ویکٹ یتگل ےہ ۔۔۔

 ںیہمت 

 اس ےتیچ ےک اسھت زدنیگ زگارین ڑپے یگ۔۔۔۔۔  ر

 وہ۔دل یہ دل ںیم وسچ رک رکسما داتی ےہ۔۔۔۔  ر
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  اھکن لھک ۔۔۔ حبص اس یک است ےجب ر ر

رشی وہےن ن اھت روم ایگ ۔۔۔  ر

ن

 وہ ف

ر ان ا وت وہ  ر
م
اور ےل رک ن اہ

 

ن اھت روب ںیم اھت ۔۔۔۔ڑپکے ےل رک وہ ڈرگنسی روم ںیم ش

ر ایگ 
م
 جنیچ رکےن ایگ   ڈرگنسی روم ےس لکن رک ن اہ

اہتش انبےن ےک ےیل نچک ںیم ا  ایگ ارنیش ےک ن ارے ںیم وھبل یہ ایگ ۔۔۔۔  ر

ن

 اورن

                                               

  اس وک یسک ےک ےنخیچ یک ر
 
اہتش انبےن ںیم رصموف اھت ج

ن

 آوازںی انسیئ ایھب وہ ن

 دںی۔۔۔۔۔ ر

  

  ن اد آن ا ہک رات وک وہ یسک ڑلیک وک اسھت الن ا ےہ۔۔۔۔۔ر ر

ے

 اس وک ی

 وہ دلجی ےس رمکے ںیم دالخ وہا۔۔۔۔ر ر

 وت داھکی ہک ارنیش وسےت وہےئ خیچ ر یہ ےہ۔۔۔۔۔  ر

ایئ اج ر

ے

 ادنئہ یطلغ ںیہن رکوں یگ ۔۔۔  رن اعمف رک دے۔۔۔۔۔رزیلپ زززز ن
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 یگ ۔۔۔۔۔۔  ریسک ےک اسےنم ںیہن اجؤں ر

 اکنےل ۔۔۔۔۔۔۔  ر

ے

 ےھجم م

ررا وہا اھت۔۔۔۔  ر
ھک
 
چ

 ویھٹمں ںیم 

ٹ

 

 

 وہ ےنیسپ ںیم رشاوبر وہ یئگ یھت اور ڈیب س

 وہ وفراً اس ےک نپاس ان ا اور اس وک ااھٹےن اگل ۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

  ۔۔۔۔۔۔ get up its ok u are are safe knowےیہ ۔ 

 وہ اس وک ااھٹےن اتگل ےہ  ر

  

 ےس گل رک وھپٹ وھپٹ رک رو دیتی 

ن

 اینت ڈر اجیت ہک وہ اس ےک یس 

ے
ے

 رانیش اس وق

 ۔۔۔۔  ر

رک استک وہ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ےس یگل وت ای

ن

  وہ اس ےک یس 
 
 ج

  

اس یک زیہل  ر۔۔۔۔ اس وک وخد ےس اگل ایک ۔۔۔۔۔ وت راور اس ےک رس وک داھکی ۔۔۔۔۔  ر
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 رسخ وہ ریہ یھت سج ےس اسرگے آوھکنں ںیم د

ے
ے

یک آوھکنں ںیم  راھکی وج اس وق

اا رظنے اکھج ایگ ۔۔۔۔۔۔ 

ے

کی

ٹ

ھی
 
چ

 ششک یھت وہ رس 

  اس وک وہش آن ا ےک وہ یسک ااجنن کء اسھت ےہ وت ےب دح رشدنمیگ ےن ان ر
 
 ج

را۔۔۔۔   ھگ 

 وسری ۔۔۔  ر

 وہ رظنںی اکھجےئ وہےئ وبیل۔۔۔۔۔  ر

ر ر
پ
رک ےن اسر ر ےک ےیلوہ ای  پ

ن
ن

  ای
 
 ج

 

 دےنی ر ڈر گ

ے

وک ڈرےت داھکی وت واضج

 اگل۔۔۔۔۔۔ 

 کیھٹ ںیہن یھت وت اس ےیل اسھت ےل آن ا وکیئ اپ وک اصقنن یھب اچنہپ 

ے

 لک اپ یک احل

 اتکس اھت۔۔۔۔۔ 

اہتش دےی رک 

ن

 اپ ےک رھگ اک ےسیج یہ اتپ اتلچ ےہ ۔ںیم اپ وک ےل اجو اگ۔۔۔۔ وہ اس وک ن

ا ر ر

ے

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ اسف الچ اجن
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اہتش ےیک ریغب یہ ویینریٹس یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔  ر

ن

 دانین حبص ن

راب یہ راتہ ےہ۔۔۔ اور الکسس یھب ےب دایھین ںیم یتیل 

ن

اس اک ومڈ اسر دان خ

ع رک دن ا۔۔۔۔  رےہ۔۔۔ ر

ن

ب ت

ر اجےن اک اسھت وبیل ۔۔۔۔رگم اس ےن 
م
 اس یک دویتس اس وک ن اہ

ہ ںیہن اتلم رراےتس ںیم اس وک وک

 

س
ل
ادےھ ےٹنھگ یک  روت دیپال ےنکچ یتگل ےہ اس اک رھگ یھب ریئ ر

ا ےہ۔۔۔ 

ے

 دوری رپ وہن

 ےب دایھین ںیم اگڑی ےک اسےنم آ اجیت ےہ ر

ن

 رگم ااچی

 ےیہ۔۔۔۔۔۔ ںیہمت اگڑی الچےن ںیہن آیت وت الچےت ویکں وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ر ر

ر ن ار ن ار ریمے راےتس ںیم آاجےت وہ۔۔۔۔۔  ر
م
 ہ

ان ر

ن

 ۔۔۔۔۔۔  ررھٹیک ا ن

"رتحمہم ںیم اگڑی حیص ہگج رپ الچ راہ اھت اس ن ار آپ ریمی اگڑی ےک اسےنم رشتفی 

د یسک  ای 

 

 الںیئ ںیہ ارگ ہن روتک ہن وت ایھب آامسن ںیم اتسروں ےک اسھت وہیت اپ وہ ش

د ریمے ۔  ر ای 

 

 ےک ایخولں ںیم مگ یھت ۔۔۔۔۔۔ ش
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 وہ رشارت ےس اس وک داتھکی ےہ ۔۔۔۔۔  ر

ری ن ات رپ اس وک ےصغ  ر یطلغ اکےلہپ وت دانین وک

ن

ا ےہ ۔۔۔۔۔ رگم اس یک آخ

ے

 ااسحس وہن

 ےس دھکی رک ب ویل۔۔۔۔۔۔۔  ر

 اینپ اواقت ںیم روہ وی ڈنیٹے۔۔۔۔۔۔  ر

ان ےن اس اک ن ازو ڑکپ رک اینپ رطف چنیھک ر

 

ایل۔۔۔  روہ اس ےس ےلہپ اینپ ن ات لمکم رکیت اکش

 ےس رکٹایئ۔۔۔۔ 

ن

 اور وہ اس ےک یس 

ان وہں ا

 

 یھب یہی وبالو یگ ورہن  ےجیتن یک ذےم دار اپ وخد رج ےک دعب رںیم اکش

 وہیگ۔۔۔۔۔ 

ا ےہ ۔۔۔۔۔۔  ر

ے

 وہ اس یتخس ےس س ےک اکن ںیم رسوگیش رکن

اولں ےس یہ کپچ یئگ یھت  ر

ے

 دانین یک زن ان ن

ا وہں ہک آپ ریمی ن ات ھجمس یئگ ںیہ۔۔۔۔۔  ر

ے

 ادیم رکن

 ںیم اینپ دگن اہں ںیم الہ دیتی ر

ے

دب یک احل

ن

ان ہہقہق طبض  رےہ۔۔۔۔ ر ردانین خ 

 

"اکش

  وہش ںیم ایت ےہ ےو زور  رکےن ےک رکچ ںیم رہچہ الل وہ ایگ اھت۔۔۔۔۔ 
 
دانین ج
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انخ یتھبچ ےہ ۔۔۔۔۔ر

ن

 ےس اس ےک اہھت ںیم ن

ا وت ںیہن ےہ رگم وہ اس اک اہھت رمک ےس اٹہ اتیل

ے

رر وک ھچک وہن

ٹ
 
ان ےسیج ن اڈی ب

 

 اکش

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔۔۔ یتگل ےہ۔ روہ اھبےنگ واےل ادناز ںیم ےنلچ ر

 ارے او رھگ وھچڑ دوں ۔۔۔۔۔۔۔  ر

رھ اجیت ےہ۔۔۔۔  ر

ٹ

ا ےہ رگم وہ اینسن رکیت اےگ ی 

ے

 اگلن

ن

 وہ اہی

ا ےہ۔۔۔۔۔۔۔  ر

ے

ا اگڑی ںیم ھٹیب رک الچ اجن

ے

ان ن اولں ںیم اہھت ریھپن

 

 اکش

                                                                 

                 

 ارنیش اسرا دن وبر وہیت ریتہ ےہ ۔۔۔۔۔  ر ر

رک ےک رھگ ر ر

ن
ن

 آیت ںیہ وج رھگ یک افصیئ رک ےک یلچ اجیت ےہ ۔۔۔۔  رای  اکم وایلای

 اس یک رمع اچسل اسل وہیت ےہ ر ر

 دار یھب۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

ے
ن

 اور اامی
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 وہ رانیش وک دھکی رک وھترا ریحان وہیت ےہ رگم۔۔  ر

 ۔۔  ر

 ۔۔۔۔۔ وہ وسیتچ ہک ےھجم اس ےس ایک ےہ ۔۔ ر

ا یھب الھک دیتی ےہ اس ےس وکیئ

ن

رک ےک اےن ر روہ ارنیش وک اھکن

ن
ن

ےس  رن ات ںیہن رکیت اور ای

 ےلہپ یلچ یئگ۔۔۔۔۔۔ 

رک رات وک آسف ےس ٹیل ان ا اھت ۔۔۔۔ اےت اےت اس وک رات ےک ون جب ےکچ  ر

ن
ن

ای

 ےھت۔۔۔۔۔ 

ا ےہ وت وہ ےب ربخ وسیئ وہیت ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ر ر

ے

 وہ ارنیش وک دےنھکی رمکے ںیم اجن

  اج
 
ی ر

ے

ا ےہ اور اس وک ھچک اور اس ےک ن ال ےیکت رپ رھکبے وہےئ ےھت وہ اس ےک ف

ے

ن

راےسی یہ داتھکی راتہ ےہ وہ وسحم ا ےہہک وہ دنین ںیم ےب نیچ ےہ ۔۔۔۔۔اس دی 

ے

س رکن

 یک 

ر ریہ یھت۔۔۔۔۔  ر

ٹ

 رظن ریپوں رپ ڑپی نج وک وہ ن ار ن ار ڈیب ےس رگ

ا ےہ ہک وہ اس یک حبص یٹپ جنیچ رک ر

ے

  ےک ںیہن ایگ اھت۔۔۔۔۔۔ اس وک ن اد آن

http://www.neweramagazine.com/


اہ ریرفعجر بنیزاز  روح قشع                                    
 

 New Era Magazine  ش

www.neweramagazine.com    
55 

ا ر

ے

 سگ رکےن اتگلروہ ااملری ےس ن اسک ےل رک ان
ی
  ےہ۔۔۔۔۔۔  ےہ وت اس یک ڈر

ا ےہ۔۔۔۔۔۔  ر

ے

 اس ےک ذمخ ںیم ےس وھچیٹ وھچیٹ وخن یک وبدن امنن اں وہن

ا ےہ۔۔۔۔۔۔  ر

ے

 اس  وک اینپ یطلغ اک ااسحس وہن

ا ےہ۔۔۔۔۔۔  ر

ے

رشی وہ ن

ن

ا ےہ اور ف

ے

 وہ ڈرگنسی رکےن ےک دعب روم ےس الچ اجن

                                                                 

                 

 یتلھک ۔۔۔۔۔۔رآھکن جفر رارنیش یکر ر

ے
ے

  ےک وق

 نپاوں ںیم زمخ یک وہج ےس وہ یٹیل ریتہ ےہ اور اس یک آوھکنں ےس آوسنں اجری وہ 

 اجےت ۔۔۔۔۔ 

 تہب ےن سب وسحمس رکیتر ر

ے
ے

 ےہ اور اہلل اعتیلٰ ےس وتہب رک یت ےہ ۔۔۔۔۔  وہ۔اس وق

                                          

ا اس یک حبص االرم یک آوا

ے

رک امنز ڑپھ رک وس اجن

ن
ن

ا وہ ای

ے

ز ےس اھکن یتلھک ےہ االرم دنب رکن

ر ات ااملری ےس ر
م
ر دعب وہ ن اہ ا ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔ھچک د ی 

ے

ڑپکے ےیل ن اھت روم ںیم الچ اجن
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 ےہ ر

 ۔۔۔۔۔الکئ ںیم ڑھگی ڈااتلےہ ر ر

  

 ۔۔۔۔۔۔۔ر ر

ی یک وہج

ٹ

لن

ن

سی
پ ی

ا وہ اکیف اجذب گل راہ اھت اس یک 

ے

ےس  راےنپ ن اولں وک لیج اگل رک ڑھکے رکن

ا ےہ رگم رڑلویکں ںیم اکیف بقمر

ے

ا۔۔۔۔۔ ل نپان ا اجن

ے

رھ اجن

ٹ

ا اےگ ی 

ے

 وہ س  ےس ےب اینز وہن

ا ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

ے

اہتش انبےن الچ اجن

ن

 ایتر وہےن ےک دعب وخد رپ ای  رظن ڈال رک ن

ی یہ ےب 

ہمش

ا ےہ ےو وہ ا

ے

اہتش ایتر رک ےک رمکے ںیم دالخ وہن

ن

 وہ ارنیش ےک ےیل یھب ن

 ےس اگلےئ وس ریہ یھت۔۔۔۔ر ر

ن

 ۔۔ اینز ےیکت وک یس 

ا ےہ۔۔۔۔ ر ر

ے

پ اچپ اسف ےک ےیل لکن اجن اہتش رھک رک جپ

ن

" ہی ڑلیک نپالگ رک دے یگ  روہ ن

ا ڑپے اگ۔۔۔۔۔۔۔ 

ن

 ےھجم۔۔۔۔ اس اک دلج از دلج اتپ رکوان

 ر الچےت وہےئ دل یہ دل ںیم وساتچ ےہوہ اک ر
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  رھگ ںیم دالخ وہیت ےہ۔۔۔۔۔  ر
 
 دانین ج

 یس رپ یھٹیب وہیت ںیہ۔۔۔۔۔ ون ںیم وہ رکوت اسےنم یہ ال ر

اہمئ مگیب اس ےک نپاس ایئ اور وبیل۔۔۔۔۔ ر ر

 

  ن
 
رےنھ یگل ج

ٹ

 وہ ان وک رظن ادناز رکیت اےگ ی 

ا رگم رک ےک الیت۔۔۔۔۔۔۔ " ا ایگ ریما چبر

ن

ا  ریتے ےیل اھکن

ن

  وتاہھت ہنم دوھ رک ا ںیم اھکن

ر یھب رکف ںیہن رای   دکرھ وہ یگ  ر"ایم ایک  وہ ایگ ےہ اپ وک ذرا ی 

ے
ے

ےہ اپ وک ہک وہ اس وق

 اینت وصعمم ےہ ر
پ
 وہ داین یہ اہکں دیھکی ےہ ےسیک ےسیک ولگ وہےت ۔۔۔۔۔وج ای  پ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  رںیہن اگلےت ڑلیک وک ونےنچ ںیم ر

 وبےتل وبےتل اس یک آواز اھبری وہ یئگ یھت۔۔۔۔۔  ر

 وہ ایھب وبل یہ ریہ یھت ر ر

اہمئ مگیب ےن اس یک ن ات اکٹ دی  ر

 

 ۔۔۔۔۔رہک ن
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 ااھچ الب یلٹ رس ےس ۔۔۔۔  ر

 ںیم وت رکش رکیت وہں۔۔۔۔۔۔  ر

ا ریمی الب ےس اھبڑ ںیم اجےئ۔۔۔۔۔۔  ر

ے

رق ںیہن ڑپن

ن

 ےھجم وکیئ ف

 ۔۔۔۔۔۔  ر

ا اگل دوں ۔۔۔۔  ر

ن

 لچ ا اج اھکن

 وہ خیچ رک وبیل۔۔۔۔۔  ر

ا ھچک یھب ۔۔۔۔۔  ر

ن

 ںیہن اھکن

 اپ اھکےئ ےئیپ وخایشں انمںیئ۔۔۔۔۔  ر

 ر یلچ یئگ۔۔۔۔ وہ روےت وہےئ ادن ر

م رکش ںیہن ر ر

م
م
م
مم
ہ

 رکیت اجن وھچٹ یئگ۔۔۔۔۔ 

 ہتپ ںیہن ایک اجدو ایک ےہ ریمی یچب رپ ۔۔۔۔۔۔  ر

 رانیش وک دباعںیئ دیتی۔۔۔۔۔  ر
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 وہ ادنر یلچ یئگ۔۔۔۔ر ر

                                                                 

                           

 رات وک دانین ےک اسےنم حبص واال رظنم اایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

م رھٹیک ا ر

م
مم
ہ

ا

ن

 وہ وت۔۔۔۔۔  ور وگنلرر ن

 ں وسوچں اس نپالگ ےک ن ارے ںیم ۔۔۔۔۔۔رںیم ویک ر

 وہ اینپ وسوچں وک یتکٹھج وسےن یک وکشش رکیت ےہ۔۔۔۔۔  ر

                                                                 

            

 ارنیش وک رےتہ وہےئ اکیف دن وہ ےئگ ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔  رای  ےتفہ دعب: ر ر

رک وک ایک اتبے یگ۔۔۔۔۔۔ ہک اس وکروہ رمکے ںیم ھٹیب رک ہی وسچ ریہ یھت ہک وہ ر

ن
ن

  وت ای

 رھگ ےس اکنل دن ا ایگ اھت۔۔۔۔  ر

 ںیم وھجٹ وبل دوں یگ۔۔۔۔۔  ر
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 ولں یگ۔۔۔۔۔۔۔  ر

ن

ایئ ےس اعمیف امن

ے

 ہک راہتس کٹھب یئگ یھت اور ن

 اہں ہی کیھٹ ےہ۔۔ ااسی یہ رکوں یگ۔۔۔۔۔۔  ر

 ایھب وہ وسوچں ںیم مگ وہیت ےہ ہک اکم وایل آیت ےہ۔۔۔۔  ر

ا ےہ۔۔۔۔۔  اصمگیب ر

ن

 ہبح۔۔۔ افصیئ رک دی ےہ اھکےن ںیم ایک انبن

 ںیہن وت رےنہ دو ںیم انب ولں یگ وہ دنکےھ ااکچ رک یلچ اجیت ےہ۔۔۔۔۔  ر

ا انبےن ےک ےیل ایتھٹ ےہ۔۔۔۔  ر

ن

 وہ اھکن

 ۔۔۔۔۔۔۔  ر

                                                                 

                 

  

رک آسف ںیم اھٹیب اکم رک راہ اھت ۔۔۔ر ر

ن
ن

 ای

ان دا ر

 

  اکش
 
 ۔۔ لخ وہا۔۔۔۔۔ج

اپ رپ رصموف وہ ایگ۔۔۔۔  ر

ٹ

 اس ےن اکلہ اس رس اسےنم دھکی رک واسپ پیل ن
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 ریخ وہ ویکں البن ا ےہ ۔۔۔۔۔  ر

ے وہے وبال ۔۔۔۔۔۔  ر

ے

ت

ٹ

ٹ
 
ھی
 
ب

 وہ ریچ ٹیسھگ رک 

اپ دنب رک ےک اس یک رطف وتمہج ر ر

ٹ

رک پیل ن

ن
ن

 وہا ۔۔۔۔۔۔ری

ا اھت۔۔۔۔۔۔  ر

ن

س رکن

سک

 ن ار ھچک ڈ

 وھگام راہ ےہ اہں وبل یھب ایک ن ات  ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

 وہ الھجےت وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

ا ےہ ۔۔۔۔۔۔  ر

ن

 رھپ وہ اس وک اس رات ےس ےل رک اسری ن ات اتبن

  اتب داتی ےہ وت وہ رس ےھچیپ رکیس رپ اکٹ داتی ےہ۔۔۔۔۔۔  ر
 
 ن ات ج

 ا ۔۔۔۔۔ واہ ایک یملف نیس وہ ر
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ا ےہ ےسیج

ے

 اسےنم نیس لچ راہ وہ  روہ ادااکری رکےت وہے اہھت اسےنم وہا ںیم ریھپن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

 آدنریھ رگن ںیم ڑلیک ایلیک لگنج ںیم ۔۔۔۔۔  ر

ا ےہ وہا ںیم ن ال رہلا رےہ ےہ اور ڑلیک وک  ن اوہں ںیم ااھٹ  ر

ے

ا وہا اجن

ے

ڑل اک اھبگ

 رک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ا

 

رک اس وک وہ ایھب ادااکروں یک رطح اش

ن
ن

ا ےہ ہک ۔۔۔۔ ای

ے

روں ےک اسھت وبل راہ وہن

 ہصغ ر

ا ر

ے

ا ےہ۔۔۔۔۔۔۔  ےہ وہ رےس وھگرن

ے

 واسپ دیجنسہ وہ اجن

 رگم اس یک آوھکنں ںیم رشارت یھت۔۔۔۔۔۔  ر

 ےھجم تبحم ںیہن قشع وہ ایگ ےہ ۔۔۔۔۔۔۔  ر

 ۔۔۔۔  ر

ے

 اس ےک ووجد ےس ےل رک روح ی
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 روح قشع ںیم التبم وہ ایگ وہ ۔۔۔۔۔  ر

ا ےہ ۔۔۔۔۔۔ اس وکر ر

ے

ان یھب ریسس وہ اجن

 

  دیجنسہ دھکی رک اکش

ر اویل اے ےہ ۔۔۔۔۔۔۔ دے ہن ۔۔۔۔روت وت وبل ر ر

ن

 ۔۔ آ خ

 رگم وہ تہب وصعمم ےہ ۔۔۔۔۔۔  ر

 ارگ اس ےن ااکنر رک دن ا ڈر ےک ۔۔۔۔۔اس اک ہتپ یھب رکوا ایل ےہ تہب ملظ ےتہس زدنیگ 

 زگاری ںیم وت اس وک اکاٹن یھب ہن ےنھبچ دوں ۔۔۔۔  ر

 وہ ارنیش اک رہچہ ایخولں ںیم دھکی رک وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

  س  ااھچ وہ اگ ۔۔۔۔۔۔۔  ہن ےلرن ار شنیٹر ر

 وہ امن اجے یگ۔۔۔۔۔  ر

دا رکے ااسی یہ وہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

ن

 خ

 وہ اہ رھب رک وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر
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اےہ ۔۔۔۔  ر

ے

رک اسف ےس دلجی رھگ آاجن

ن
ن

 ای

ام ےک است جب  ےکچ ےھت۔۔۔۔۔۔  ر

 

 ش

ے
ے

 اس وق

  ٹیلف ںیم دالخ وہا وت ارنیش نچک ںیم ڑھکی السد اکٹ ریہر ر
 
  یھت۔۔۔۔۔۔۔ ج

  

رک اس اک وہہیل دھکی رک رکسما دن ا ۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ای

 ڈوےٹپ یک رطح ےل ر

ٹ

 

 

راھک  راس ےن ایس یک ولشار ضیمق ینہپ وہیئ یھت۔۔۔۔ اور ڈیب س

 اھت۔۔۔۔۔ 

رک اس وک یہ دھکی راہ اھت ر

ن
ن

ری وت اسےنم ای

ٹ

 ۔۔۔۔۔ وہ السد اکٹ رک م

 ںیہ ۔۔۔۔  راپ بک اے ۔۔۔۔ ایھب ان ا وہں ۔۔۔۔۔اپ ایک رک ریہر ر

 وہ اس وک دےتھکی وہےئ نچک ںیم اسھت ڑھکا وہ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

 وہ اس یک رظن ےس ویفنکز وہیت ڑلڑھکا رک وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔  ر
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رن این انبئ ےہ ۔۔۔۔۔  ر  وہ وہ ۔۔۔۔ںیم ی 

رن این ر ر ۔۔۔۔۔۔۔انب رافرغ ۔۔۔۔۔۔ یھت۔۔وت ۔۔۔۔۔وساچ ۔۔۔۔۔ ی 

 ولں۔۔۔۔۔۔۔ 

م ۔۔۔۔۔۔وہ ڈوےگن اک ر ر

م
مم
ہ

 ااھٹ رک داتھکی وبال ۔۔۔۔۔۔۔۔ر

ن

ن

ھک

 ڈ

ا اھت ادرھ ادرھ یہ داتھکی اھت ۔۔۔۔۔۔ ر

ے

 وہ اس ےس رظن الم رک ن ات ںیہن رکن

 لک ریمے اسھت انلچ وشگنپ رکوا دوں اگ ۔۔۔۔۔۔۔  ر

ا وہ ۔۔۔۔۔۔۔  ر

ے

رشی وہ رک ان

ن

 ںیم ایھب ف

۔۔۔۔۔  وہ ضحم اہں ںیم رس الہر ر

 

 گ

                                                                 

            

اک  واولں وک ابشہن دنسپ ا اجیت ےہ اور نیت دن دعب اکنح ےک اسھت ریتصخ یھب رکےن رڑلےک ر

 وبےل۔۔۔۔۔۔ 

 ڑلےک اک وکیئ دیلر یک ٹکیج اک اکرون ار اھت ان وک یہی اتبن ا ایگ اھت۔۔۔۔۔  ر
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اہمئ مگیب وک یھب وہ اکیف ےسیپ واےل ےگل وت ر ر

 

 اوھنں ےن اہں رک دی۔۔۔۔۔۔ اور ن

 رکواےن وایل یھت ایس ےن ہی رہتشِ داھکن ا۔۔۔۔۔۔ ان۔ےک ےلحم ںیم رےتش ر ر

رسن ےہ ۔۔۔۔۔  ر

ن

اہمئ مگیب ہی نس۔رک آںیھکن یہ لھک یئگ ہک ڑلےک اک۔اانپ ی 

 

 ن

 اور اکیف اریم ںیہ۔۔۔۔۔  ر

ٹیپ  ران۔وک ڈر اھت ہک ڑلےک یک امں ارنیش وک دنسپ ہن رک ےل۔۔۔۔۔۔۔۔اس ےیل امر

 ےس اتلچ ایک۔۔۔۔۔۔  ررک ےک رھگ 

اگنپ رکےن اجیت ۔۔۔۔۔۔۔  ر

 

اہمئ مگیب ےک اسھت ش

 

 دانین تہب ےب دیل ےس ن

 اس وک تہب دھک اھت ہک اس یک امں اےنت وکسن ںیم یسیک ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

ادی یک ایتری رک ریہ ںیہ ۔۔۔۔۔  ر

 

 ہک ای  میتی ےک اسھت ملظ رک ےک نئمطم وہ رک ش

اہمئ مگیب س ر ر

 

  ن
 
 زیچ یسیک ےہ وہ وہ اہں ںیم وجاب دیتیےس وپیتھچ ہک ہی رج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔ر ر

 وہ رانیش ےک ےیل دل ےس داع یھت ہک اہجں وہ کیھٹ وہ۔۔۔۔۔۔  ر
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ا وہا ریچ رپ ھٹیب ایگ۔۔۔۔۔۔  ر

ے

ر ان ا اور رکسمان
م
رک رمکے ےس ن اہ

ن
ن

ا اگل یکچ وت ای

ن

  اھکن
 
 وہ ج

ا ںیہن اھکےئ ر ر اس وک رواک۔۔۔۔ رارنیش ادنر اجےن یگل وت اس ےن ر

ن

"اپ اھکن

 ںیگ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟

 ںیہن ںیم دعب ںیم اھک ولں یگ۔۔۔۔۔  ر

رک یک آواز رپ رویک۔۔۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

  ای
 
 وہ وبل رک اجےن یگل ج

 ےس ھچک ن اںیت یھب رک ولں اگ ۔۔۔۔۔۔ اپ ر ر

ا اپ یک ٹیلپ وک اہھت  یھب ںیہن اگلو اگ۔۔۔۔  ر

ن

 اپ۔اھک یتکس ےہ اھکن

  

ر ںیمر ر

ن

 وبال۔۔۔۔۔ رشارت ےس ر روہ اخ

 وہ یھب واسپ ھٹیب یئگ۔۔۔۔۔  ر

ام وت اتبن ا یہ ںیہن۔۔۔۔  ر

ن

 ااھچ اانپ ن
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ا ڈال ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔  ر

ن

 وہ اھک ےن یک ٹیلپ ںیم اھکن

  اس یک رطف وتمہج وہئ۔۔۔۔۔۔۔۔ وت روک رکر ر

ام رانیش ےہ ۔۔۔۔  ر

ن

 ریما ن

اسئ مین ۔۔۔۔ ر

ن

 ممہ ۔۔۔ ن

 اس ےن دل ےس رعتفی یک۔۔۔۔  ر

 ایک ےہ اس مین اک ؟؟؟ربلطم روےسی ر ر

 ںیم ںیہن اجیتن۔۔۔۔۔۔ن ا ن ا ےن مین راھک ےہ۔  ر

 ااھچ ااھچ ۔۔۔۔ ڈگ ۔۔۔۔۔  ر

 وےسی اپ اس دن ڑسک رپ۔ایلیک ویکں یھت۔۔۔۔۔  ر

 ارنیش ےن اس ےک رہچے وک داھکی ۔۔۔۔  ر

 اور وفراً رظنے اکھج یئگ۔۔۔۔  ر

 یھت ۔۔۔۔۔  ر

 

 وہ س دن رھگ۔اک راہتس وھبل گ
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 الم وت دیپل ےنلچ یگل۔۔۔۔۔ ھچک ڑلےک ےھجم گنت رکےن ےگل وت رہشک ںیہن رامرٹیک ےس ر

  یسک اور یہ ہگج ا گ ئراھبےنگ یگل چب یئگ یھت۔۔رگم ںیم ر

 وہ اھکےن یک ٹیلپ رپ رظن ڈال رک وبیل۔۔۔۔۔  ر

 ممہ ۔۔۔۔۔۔ حیص۔۔۔۔  ر

ا  روہ اس ےک ن ارے ںیم اسری اافنرنشیم ولکنا اکچ اھت ۔۔۔۔ رگم وہ اس یک ن ات یھب

ن
ن

 س

 اچاتہ اھت ۔۔۔۔۔ 

ل یھب 
ب لک
 اس وک ریحت وہیئ ہک وہ ایسی وعرت ےک ےیل وھجٹ وبل ریہ ےہ سج  وک 

 اس یک رپوا ںیہن ےہ۔۔  ر

 اپ ےک ایم امام ن ان ا اہکں ےہ۔۔۔۔  ر

 وسحمس  ر

ٹ

م
رک ےن اس یک اواز ںیم ڑلڑھکا ہ

ن
ن

وہ اس داین ںیم ںیہن ںیہ۔۔۔۔ای

 یک۔۔۔۔۔ر

 اوہ۔امی وسری۔۔۔۔  ر
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وا اھتروہ رشدنم ر

 

م
 ۔۔۔۔۔۔ ہ ہ

 اپ سک ےک اسھت ریتہ ںیھت۔۔۔۔۔  ر

ایئ ےک رھگ ۔۔۔۔۔  ر

ے

 ن

 ۔۔۔ وہ اانت وبل۔رک۔اخومش وہ یئگ۔ ر

 مہ۔۔۔۔۔۔  ر

 ںیم ہتپ رکوا اتیل وہ  ر

  

  

 ایک اپ ےھجم وھچڑ رک اےئ ےگ۔۔۔  ر

 اہں۔۔۔۔  ر

ا اچےتہ وہےئ یھب اس وک کش ںیہن وہےن دانی اچاتہ اھت ہک وہ س  اج اتن ےہر ر

ن

 وہ ن

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

http://www.neweramagazine.com/


اہ ریرفعجر بنیزاز  روح قشع                                    
 

 New Era Magazine  ش

www.neweramagazine.com    
71 

 اس ےیل احیم رھب یل۔۔۔۔  ر

ائ ایم وک انم ےل یگ رگم اےسی یسک ےک اسھت ںیہن ر

ے

رےہ  رارنیش وسچ ریہ یھت ہک وہ ن

 یگ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ادی 

 

اہمئ مگیب اک روہی دبل اجے اور۔وہ ان ےس ش

 

د اس ن ای 

 

رک اس وسچ راہ اھت ش

ن
ن

 اوہ ای

ردیتس ںیہن رک اتکس اھت   یھب رک ےل اگ وہ اس ےک اسھت زی 

ار را ر

ن

 اھکسئ ےہ ۔۔۔۔ ۔ر س یک امں ےن اس وک وعرت یک زعت رکن

ا اچاتہ اھت۔۔۔۔۔  ر

ن

 اس ےئل وہ اس یک راض دنمی ےس اانپ ن

                                                                 

       

  

 رھگ وک اکیف وخوصبریت ےس اجسن ا ایگ۔۔۔۔۔۔  ر

 اور اج رھگ ںیم ڈویکل ریھک یئگ یھت۔۔۔۔۔۔  ر

 اور اےلگ دن امویں راھک ۔۔۔۔۔۔  ر
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اہمئ مگیب ےک رےتش دار اور ےلحم یک ڑلایکں اور وعرںیت ںیھت۔۔۔۔ ںیم اس ر

 

  ن

 سج ےس رھگ ںیم تہب روقن یھت۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

                                                                 

                 

   

  

  

رک یک اج تہب امہ گنٹیم یھت سج یک وہج ےس وہ دلجی لکن ایگ رھگ ےس۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ای

گ ںیم رصمو ر

ن

 ی
ٹ

ٹ

 ی
مٹ

 ف راہ ۔۔۔۔۔۔ وہ رقتابیً اسرا دن یہ 

 اںس ےیل رات ون ےجب اسف ےس الکن ۔۔۔۔۔  ر

ن ر
 
مٹ

ٹ

ہمن

راےتس ںیم وشگنپ امل داھکی وت ارنیش ےک یلح  وک وسچ رک اس ےک ل  رکسما

 ےیل ھچک ڈرسسی ےیل اور رھگ ےک اجےن ےک ےیل زیتی ڈلھ ےئگ اور ارنیش ےک ر

 رکےن اگل ویکہکن ایگرہ جج ےکچ ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

ن

ون

 

 ےس ڈرائ

http://www.neweramagazine.com/


اہ ریرفعجر بنیزاز  روح قشع                                    
 

 New Era Magazine  ش

www.neweramagazine.com    
73 

  ادنر دالخ وہےت س وک اکیف اخومیش وسحمس وہی۔۔۔۔۔ اچنہپ وتوہ رھگ ر ر

 ےئل رہگی دنین ںیم یھت ۔۔۔۔۔  ر

ے

 رس ی

ٹ

ی کٹ
ب ل
 رمکے ںیم داھکی وت وہ 

ر ا ایگ۔۔۔۔۔۔ وہ ادنر ان ا اور وصےف رپ وش ر
م
 گنپ گیب رھک رک ن اہ

  اکیف انبےن اگل ۔۔۔۔۔۔۔  ر

 

رشی وہ رک وہ نچک  ںیم ایگ اور اےنپ ٹل

ن

 ف

                                                                 

                 

  

  

 ابشہن اک اج امویں اھت ۔۔۔۔۔۔۔  ر

 رھگ ںیم اکیف روقن اور امہگ یمہگ یھت۔۔۔۔۔۔۔  ر

اہمئ مگیب وت ابشہن ےک وارے اینرے اج دیہ ںیھت ہک ان یک یٹیب اک بیصن انتک ااھچ ےہ 

 

 ن

 ۔۔۔۔۔۔۔  ر

 یھت۔۔۔۔۔ دانین رمکے ںیم ھٹیب رپ یٹیل یسک ریغ رمای ےطقن وک وھگر ریہ ر ر
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اہمئ مگیب رمکے ںیم دالخ وہی ۔۔۔۔۔  ر

 

  ن
 
 ج

 یک یلمیف یھب ا ر

ے

ھاارے ن ا ن ا ےک ےک دوس

م

ے

ب

ریہ ےہ ر ردانین دلجی ےس ایتر وہ رک ےچین ا اجو 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 وت ریما ایک انیل دانی ان ےس ۔۔۔۔۔۔  ر

 وہ ااتک رک وبےتل اھٹ یھٹیب۔۔۔۔۔۔ر ر

 نپاچن ٹنم ںیم ایتر وہ رک او ۔۔۔۔۔  ر

 ے ےس یلچ ںیئگ ۔۔۔۔۔ دیتی رمکوہ مکح ر ر

۔۔۔۔۔۔۔ دانین ہنم ےک زاوےی انب ر

 

س  گ

ھ
گ

 یت ڑپکے ےل رک ۔۔۔ ن اھت روم ںیم 

اہمئ مگیب رکسماےت وہےئ  دروازے رپ یگ۔۔۔۔  ر

 

 ن

 ویکہکن ان ےک اخص امہمن وج اےئ ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

 االسلم مکیلع ںیم اپ۔اک یہ ااظتنر رک ریہ یھت۔۔۔۔۔  ر

ان یک ایم ر

 

 وہےئ وبیل۔۔۔۔۔۔  ےس ےلگ ےتلم روہ اکش
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 ےئگ درالص رٹکفی تہب اھت۔۔۔۔۔ وسری وھتڑا ٹیل وہ  ر

 دےتی وہےئ وبال۔۔۔۔۔۔  ر

ے

ان واضج

 

 اکش

                                                                 

                      

ان ےک ن ان ا اربک ۔۔۔۔  ر

 

 اکش

 ےھت۔۔۔۔۔  ر

ے

 دانین ےک ن ان ا دیحر ےک تہب اےھچ اور رہگے دوس

رسن ںیم نپاررنٹ ر ر

ن

 یھب ۔۔۔۔۔۔۔۔ ان ےک ی 

 ان یک وافت اک  نس رک وہ اکیف دیھک وہےئ ےھت۔۔۔۔۔۔  ر

ر ارمہکی ںیم اینپ یلمیف ےک اسھت ےھت۔۔۔۔  ر
م
 وہ ن اہ

ے
ے

 اس وق

رسن اک وج ہصح اھت وہ ان یک ویبی وک یہ دن ا ایگ اھت۔۔۔۔۔۔۔  ر

ن

 ی 

 ان اک زگارہ اکیف اےھچ ےس وہ راہ اھت۔۔۔۔۔۔ر ر

را ںیہن اھت رگم اکیف ر ر

ٹ

 ن ا ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وخوصبریت ےس اجسرھگ زن ادہ ی 

 ںیہ ۔۔۔۔اور تہب وخوصبرت وھپولں یک ایکرن اں 

ے
ن

ے درج

ن

ھت
گ

ا اس الون ںیم دو 

ٹ

وھچن
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 ںیھت۔۔۔۔۔  ریھب ر

 ادنر دالخ وہ وت نیت رمکے ،وٹسر روم اور نچک ےہ اور الوجن یھب۔۔۔۔۔  ر

                                                                 

                      

  

را وہ ر

ٹ

ان وت اانت ی 

 

 ایگ ۔۔۔۔  رارے اکش

 وہ اس ےک رس رپ اہھت رےتھک وبںیل۔۔۔۔۔۔  ر

اءاہلل اھبیھب اپ اک اٹیب وت اچدن اک ڑکٹا ےہ۔۔۔۔۔  ر

 

 امش

 افہمط مگیب رکسما دی۔۔۔۔۔  ر

 اور اھبیئ اصج  ےسیک ںیہ۔۔۔۔  ر

ل کیھٹ۔۔۔۔۔  ر
ب لک
 اہلل اک رکش اھبیھب 

 اےئ ادنر ۔۔۔۔۔  ر

رھ ےئگ ۔۔۔۔  ر

ٹ

 وہ س  ادنر الوجن یک رطف ی 
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ر ر

چ 

ر

ہ

 ن نشکنف راھک ایگ اھت۔۔۔۔۔۔۔ 

 اوہنں ےن ابشہن وک داعںیئ دںی اور ھچک ےسیپ دےی۔ ر ر

  

  

  

اہمئ مگیب ےن اس وک آواز دی۔۔۔۔۔  ر

 

ر ایت داھکیئ دی وت ن
م
  رمکے ےس ن اہ

 
 دانین ج

۔۔۔  ر

 

 دانین ان ےک نپاس اگ

 یج ایم۔۔۔ر ر

رےتھ وہ ر

ٹ

 ےئ وبیل ۔۔۔۔ وہ۔ان یک رطف ی 

ر ر

ے

ب

 ۔۔۔۔۔اٹیب ہی اربک اھبیئ ںیہ 

ے

ھاارے ن ان ا ےک دوس

م

 ۔ 

ی ااں تہب ایپری ںیہ۔۔۔۔۔  ر

ٹ

 ی ٹ
ب
اہمئ اپ یک وت دوونں 

 

اءاہلل ن

 

 امش

 وت اس ےک ذنہ ںیم یلھچپ الماقت ر

 

ان رپ گ

 

 دانین یک رظن افہمط مگیب ےس وہےت اکش
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 آیئ۔۔۔۔ 

ان وت وہبمت اس سب اس وک یہ دھکی راہ اھت۔۔۔ ر

 

 ۔۔۔ اکش

  وجڑا انبے ۔۔۔ یٹلم ڈیش ےگنہل ںیم ن اولں اک یسیم اس ر

 ےکلہ کیم ںیم رپی گل ریہ یھت۔۔۔۔۔  ر

افہمط مگیب ےن ارنیش اک وھپاھچ ویکہکن ان وک اربک اصج  ےن اتبن ا اھت ہک ان ےک نپاس ان 

رھک  ریک یجیتھب یھب ےہ  سج وک دیحر اصج  اس ےک وادلنی یک وافت ےک دعب اےنپ نپاس 

 ایل اھت۔۔۔۔۔ 

 ایک اتبؤ اھبیھب ۔۔۔  ر

ر ےہ امں ن اےک اسھت اھباےنپ اعقش ر
م
پ وج زگر گ یئگ ہنم اکال رک ےک۔۔۔۔۔۔۔اظہ

ا۔۔۔۔۔  رےئگ وتوکن ر

ے

 اس یک رطف وتمہج وہن

 افہمط مگیب اخومش وہ یئگ۔۔۔۔۔۔۔  ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

  ںیم اچےئ وجھبایت وہ ۔۔۔۔۔  ر

 

 

 اپ ای
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 اور وصےف رپ اھٹیبن ا ۔۔۔۔۔  ر

 

 وہ ان وک رمکے ںیم ےل گ

 ۔۔۔۔۔  ردانین ان ےک ےیل اچےئ ول ر

ان اس وک رشارت ےس دےھکی اج راہ ر

 

 اھت۔۔۔۔۔  وہ رس الہ رک نچک ںیم یلچ یئگ ویکہکن اکش

۔۔۔۔۔۔۔  ر

 

راےت نچک ںیم ا گ
 
 وہ اس یک رظنوں ےس ھگ

ا وہں ای  اکل رکین ےہ ۔۔۔۔۔  ر

ے

 امام ںیم ان

 کیھٹ ےہ ۔۔۔۔۔  ر

دےت نچک ںیم ا ایگ۔۔۔۔۔۔  ر

ٹ ن

 وہ دانین وک ڈوھی

 اہے ۔۔۔۔  ر

 ر ر

ے
ن

 ےئ وبال۔۔۔۔۔۔ داھکےت وہوہ دای

 وتڑ دے۔۔۔۔۔۔  ر

ے
ن

 دانین اک سب ںیہن لچ راہ اھت ہک اس ےک دای

 اہیں ےس اجو ۔۔۔۔۔۔  ر

 ورہن اچے یک یلیتپ اپ ےک رس ڈال دوں یگ۔۔۔۔۔۔۔  ر
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ر یسک ےک ےنخیچ یک آوازںی رایھب وہ اس یک ن ات اک وجاب ر
م
  ن اہ
 
 دےنی واال اھت ج

 انسیئ دںی۔۔۔۔۔۔  ر

                                                                 

            

 رارنیش یک آھکن لھک وت اس یک رظن وال الکک رپ ڑپی اہجں حبص ےک نپاچن جب رےہ ر

 ےھت۔۔۔۔۔۔۔ 

  اس یک رظن وصےف رپ ڑپی اہجں 
 
وہ دلجی ےس لپچ اڑیتس ن اھت روم ںیم اجےن یگل ج

ر ھچک

ے

راک  ر وشگنپ گیب داھکیئ دےئ اس ےن وھکال وتادنر ھچک ڈرسسی ےھت وج زن ادہ ی

ن

ف

 ۔۔۔ یھت ۔۔۔

س  ر

ھ
گ

س ےن ای  رظن اےنپ اورپ ڈایل اور کلب رلک اک ڈرسی ےل رک ن اھت روم ںیم 

۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

 گ

ر ارک اےنپ ےلیگ ن ال اےسی یہ ن ادنھ رک امنز ادا رکےن یگل رھپ  ۔۔۔۔۔۔ دعب ںیم وہ اےنپ 
م
 ن اہ

 ن اولں ںیم یھگنک رکےن یگل۔۔۔۔۔  ر
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 اھت ۔۔۔۔۔۔۔  ر

ے
ے

اہتش ںیم اکیف وق

ن

 ن

 یئگ۔۔۔۔۔۔ رک دون ارہ ٹیل روت وہ اچدر ےل ر ر

 اس یک اھکن حبص اھٹ ےجب لھک  ر

 رس رپ ےقیلس ےس دوہٹپ او  ر

ر لکن یئگ۔۔۔۔۔۔۔  ر
م
 ڑھ رک وہ ن اہ

                                         

  

 ۔۔۔۔۔۔ ر ر

 

اہتش انبےن ںیم رصموف وہ گ

ن

ر ان ا اور  وہ ن
م
رک یھب رمکے ےس ن اہ

ن
ن

 ای

ے
ے

ایس وق

 ۔۔۔ ر

 

  ارنیش رپ گ
 
راق  دےتھکی ایگ۔۔۔۔۔ ر روت وہبمت اس اس وکر اس یک رظن ج

ن

اکےل ف

رن ا یسیج ولعمم وہیت یھت۔۔۔۔۔۔ ر

ٹ

وہ ای   ںیم رس رپ دوہٹپ اوڑھ رک وہ وکئ اکچن یک گ

وہ رظنںی اکھجےئ وہےئ ر اپ۔بک اےئ۔۔۔ ۔۔۔۔۔ ررظن ڈال رک لبیٹ رپ ھٹیب ایگ

 وبیل۔۔۔۔۔ 

اہتش انب ریہ یھت۔۔۔۔۔۔ ر ر

ن

  اپ ن
 
 رک وہ رپاےھٹ ال اہں ۔۔۔۔۔سب ایھب دیتی ۔۔۔۔ ر ج
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اہتش ںیہن۔رکو  رےنھک یگل وت وہ وہ یھب رکیس ٹیسھگ رک ھٹیب ایگ۔۔۔۔۔ ر رزیم رپ

ن

اپ ن

  یہ ر

 

اہتش انبن ا اھت۔۔۔ اوہ یگ۔۔۔۔۔ ںیہن ۔۔۔۔۔۔ ںیم رک یکچ۔ ےلہپ اےنپ ٹل

ن

ن

 حیص۔۔۔۔۔ وہ اجےن یگل ر

۔۔ ر 

 

وہ ر ۔اپ ےک رھگ اک ولعمم وہ ایگ ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر ہک۔اس یک ن ات رپ روک گ

وہ اس وک دےتھکی وہےئ  وت مہ بک اجںیئ ےگ۔۔۔ ر ائ۔۔۔ےک نپاس یلچ ر رٹلپ رک اس

 وبیل۔۔۔ 

ا وہا وبال ۔۔۔۔۔ ر ای  رشط رپ۔۔۔۔ ر 

ے

اپ۔اج ر راً وبیل۔۔۔۔ روہ وف ایک ۔۔۔۔ ر وہ ونال وتڑن

امئ ریمے اسھت ڈنپس رکو یگ اوےک۔۔۔۔۔ ر

ٹ

وہ رمکے ںیم  یج کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔۔ ر اک ن

 یلچ اجیت ےہ
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اہمئ مگیب ااسین ےس امن اجے وہ۔اسری

 

ان یھت ہک ن

 

 روہ دل۔یہ دل ںیم تہب رپش

ر  ۔ رزدنیگ۔ان یک امر اھک ےل یگ رگم ادنئہ وکیئ یطلغ ںیہن رکے یگ۔۔۔
م
رک ن اہ

ن
ن

ای

ایئ ےس ن ات  ہک اج ارنیش یلچ اجے یگ ۔۔۔۔ اداس اھٹیب اھت۔۔۔۔۔۔ ر

ے

رگم وہ اس یک ن

اس یک اینپ   اھت ۔۔۔ ر۔ن ات۔ےس نئمطم۔۔۔وہ۔ااسر رک ےک اکنح رک ےل اگ۔۔۔۔۔۔ ر

اہتش رکےک ارنیش ےک رمکے اک دروازہ  واچ رپ رظن ڑپی وت ایگرہ جب رےہ ےھت۔۔۔۔ ر

ن

وہ ن

اپ ر اس وک ادنر آےن ےک ااجزت دی ۔۔۔ ر وہ وج وسوچں ںیم مگ یھت۔۔۔ ر ونک ایک ۔۔۔ ر

 رک راہ۔۔۔۔ ر

ٹ

 
ر وی
م
گ رک ےل ںیم ن اہ

ن

 ی
پی کٹ
ب

دی وہ اجںیئ اور 

ٹ

 اوےک۔۔۔۔۔ ر ری 

 ر

ن

را ۔۔۔۔ ر ۔۔۔۔ ریس

ٹ

تہب رکشہی آپ اک ۔۔۔ اپ ےن تہب دمد یک  وہ اس یک آواز رپ م

ری اافلظ رپ اکن اسے   س  اداھر دے دو یگ۔۔۔۔  اھبیئ۔۔۔۔۔ رںیم

ن

اس ےک آخ

 ںیم اانت ہصغ ان ا ہک اس یک  اھبیئ ۔۔۔۔۔ ر اسے رکےن ےگل۔۔۔۔۔۔۔ ر
پ
اس وک ای  پ

راھ روہ ای  ای  دقم اہتسہ ر ںیسن ارھبےن ںیگل ۔۔۔۔ ر

ٹ

راہ اھت دون ارہ اہتسہ اس یک رطف ی 

 ےتسیپ وبال۔۔۔۔۔ وبانل ۔۔۔۔۔۔۔ ر

ے
ن

وہ یھب ےھچیپ وہےت وہےت دویار ےک اسھت   روہ دای

ام ےہ ریما۔۔۔۔ ر وہ ںیم وہ۔۔۔۔۔۔۔ ر گل یئگ۔۔۔۔۔ ر

ن

رک ن

ن
ن

وہ اس یک  اھبیئ ںیہن ای

 رر ےجہل ںیم وبال ۔۔۔۔۔۔ ر
 ھن

من
گ

ر رہچے رپ رظن اگڑےھ 

ن

 ا راہ ارنیش اک رہچے رپ ای  رن

ر

ن

پ ڑھکی یھت اج راہ اھت۔۔۔۔۔ ر راھت اور ای  رن  ۔۔۔۔۔ روہ زنیم رپ رظن اگڑےھ ےہ جپ
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  ج۔جج۔جج۔یج وہ اانت یہ وبل نپایئ۔۔۔۔۔ ر ائ ن ات ھجمس۔۔۔۔ ر

ے
ے

رک وک اس وق

ن
ن

ای

ی آیئ۔۔۔ ر

ہمش

ا اپ۔۔۔۔  تہب 

ن

ر ااج ن
م
 رک راہ وہں ن اہ

ٹ

 
 ںیم وی

ر لکنر وہ تبثم ںیم رگدن الہ یئگ۔۔۔۔۔ ر
م
  ہک وہ رگےنوہ رمکے ےس ن اہ

 
 ےک  ایگ ج

۔۔۔۔۔ 

 

 ادناز ںیم ڈیب رپ ھٹیب گ

 ر

                                                                 

 وہ ارنیش وک ےلہپ ھچک ہگج امھگےن ےل ایگ. ...ر      

ا یھب الھکن ا ۔۔۔۔  

ن

 اور وآیسپ رپ اھکن

 وہ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  

ے
ے

ے ےتچنہپ اکیف وق

ے

ت
 
خ
پہ
ب

 

 رغمب وہ ریہ یھت۔۔۔۔۔ ر 

ے
ے

 ےل رک لکن ایگ ۔۔۔ وہ اس۔وک رھگ ےک ےیل ر اس وق

 ر

                                                                 

 چنہپ ےکچ ےھت۔۔۔۔۔ ر           

ے

رک تہب۔اداس ےہ ہک  وہ۔ولگ ای  ےٹنھگ ی

ن
ن

ای

ا وہ اگ۔۔۔۔ ر

ن

اس ےن ٹیگ ےک اسےنم اگڑی رویک  اس وک ارنیش وک۔رھگ وھچرن
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ادناز ںیم دڑھک راہ اھت۔۔۔۔ وہ اگڑی اک دروازہ وھکل رک ۔۔۔۔ارنیش اک دل بیجع ر

ر ا
م
وہیئ ےہ وہ ایسی یہ ریحان  ئ وت اس وک ریحت وہیئ۔ ہک رھگ یک اج۔اجسوٹ ویکں رن اہ

 یس ادنر دالخ وہئ۔ 

  وہ ر وہ ویہ ڑھکا اس وک ادنر اجےت داتھکی  راہ۔۔۔۔۔۔ ر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر 
 
ج

اہمئ مگیب ر

 

ر ا ریہ یھت۔۔۔۔۔۔ رادنر۔دالخ وہیئ وت ۔۔۔۔۔ ن
م
اوہنں ےن  یسک اکم ےس ن اہ

   ۔۔۔۔ ر ررانیش۔وک داھکی وت

 

رگم وہ ریحت ےس لکن رک اس ےک رس رپ ےصغ ےس  استک وہ گ

ر اکنےنل 
م
اہمئ مگیب ےک اہھت دوبےچ اس وک ن اہ

 

  ن
 
آئ ۔۔۔رانیش ایھب ادنر ا ریہ یھت ج

 ےصغ ےس وبیل۔۔۔۔۔۔  یگل اور ر

رھپ  اےن یک ۔۔۔۔مہ اینت لکشم ےس وت وکسن الم اھت رریتی تمہ ےسیک وہیئ اس رھگ ںیم ر

ارے ر
م
 ہ

 

ر یک رطف دلیکھ رک وبیل۔۔۔۔۔ ونیسں رپ ومم ڈاا۔گ
م
ےنل وہ اس وک ن اہ

 ر

ن

د رےنہ یک گیھب امن ای 

 

 ارنیش۔اس۔ےک دقومں ںیم ھٹیب رک رک اعمیف امےنگن یگل ن ا ش

 ریہ یھت۔۔۔۔۔۔ 

ایئ ایم اس رھگ ںیم رےنہ دںی۔۔ ۔۔۔ ر 

ے

۔۔۔۔۔۔ اپ وج وبںیل یگ ویہ زیلپ زززز ن

ر رہچہ ر رکوں یگ۔۔۔۔ ر

ے

لکن ادرھ  یہ یھت۔۔۔۔۔ رےیل ان ےس ااجتل رک روہ آوسنں ےس ی
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 ےس ۔۔۔۔ 

   روہ۔اس۔وک داکھ دےنی یگل۔۔۔ ر
 
رک دالخ وہا وہ اجےن اگل اھت ۔۔۔۔ج

ن
ن

  ادنر ای
 
ج

کاارےن  اس وک ازنیش ےک ےنخیچ ےک اواز ای۔۔۔۔۔۔ ر

ے

تمہ ےسیک وہیئ اپ یک اس وک دھت

ا وت اورپ اچنہپ داتی ر یک ۔۔۔۔۔ ر

ے

وہ ان یک رطف رسخ  ۔۔۔۔۔ رایھب اپ اک احلظ راھک ہن وہ ن

پ یئگ۔۔۔۔۔ اس یک خیچ نس رک اکیف  آںیھکن اگڑےھ وبال۔۔۔۔۔ ر

ن

 اکی

ے

وہ۔ادنر ی

ھ رےہ ر
مک ہ
ر وج بیجع رظن ےس دوونں وک۔د

م
ارنیش۔اس ےک  ےھت۔۔۔۔۔ ر ولگ ا ےگ ن اہ

 ںیم وھچیپ ایکچہں ےیل رو ریہ ر

ن

ان اور ن ایق س  یھب رہب ا  یھت۔۔۔۔۔۔ ریس 

 

اکش

ر ےلگ ےن رانیش وک اواز دی وت وہ ٹلپ رک اس وک داھکی او رےئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دانین

 دی۔۔۔۔۔۔ ر گل رک وھپٹ وھپٹ رک رو ر

 ایم ایک وصقر ےہ اس اک وج اپ اس وک اکنل رںیہ ںیہ۔۔۔  ر

                                                         

  

  

http://www.neweramagazine.com/


اہ ریرفعجر بنیزاز  روح قشع                                    
 

 New Era Magazine  ش

www.neweramagazine.com    
87 

اری زدنیگ اک ذعاب ۔ ےہ واسپ ر ر                                         ر
م
ہ

 ےہ۔۔۔۔۔۔ وہ رفنت ےس اےس دےتھکی ر

 

  ویکں آگ
 
ر الگ ریہ یھت۔۔۔۔ج

م
وہےئ زہ

رک ےن ن ات اکیٹ۔۔۔۔۔۔۔اور  داھڑا ۔۔۔ 

ن
ن

 ای

  اپ ےن اس وک امر 
 
ھجمس ںیہن آیئ اخومش وہ اجےئ ورہن وبثت ںیہ ریمے نپاس ج

رک وک داھکی ہک ہی س  ٹیپ  رک رھگ ےس الکن اھت ۔۔۔....۔۔

ن
ن

۔ رانیش ےن ریحان وہ رک ای

را رک اخومش وہ یئگ۔۔۔۔۔ افہمط وہ ےسیک اجاتن ےہ۔۔۔۔۔۔۔  اس یک ن ات نس رک ر
 
وہ ھگ

اہمئ

 
 

  مگیب یک اتبیئ وہیئ مگیب وک ڑلیک تہب وصعمم اور ایپری یس یگل ان وک ث

رک یک وبثت وایل ن ات رپ نیقی وت ںیہن ان ا رگم وہ اخومیش اایتخر رک یئگ۔۔۔۔۔۔  ر ر

ن
ن

اور ای

ر
م
 ن ات نس رک اگل ہک رضور ھچک وہا ےہ۔۔۔۔۔  ای  ےلحم یک وعرت ےن یھب زہ

االگ۔۔۔۔۔  ارے دوھکی وت اتپ ںیہن سک ےک اسھت رہ رک آئ ےہ ۔۔۔۔  وہ یھب 

ارحمم۔۔۔۔۔ 

ن

 ن

رک وک ادنر 

ن
ن

  اربک اصج  ےن ای
 
رک ےن ارنیش اک اہھت ڑکپ رک اسھت ےل اجےن اگل ج

ن
ن

ای

پ اچپ ادنر لچ ڑپا۔۔۔۔۔  اےن اک وبال  ۔۔۔۔  ان یک آوھکنں ںیم ھچک ااسی اھت ہک وہ جپ

ر

ے

 ںیہ ۔۔۔ اور ںیم س  ےس ذعمرت وخاہ وہں۔۔۔۔  اپ س  اہیں ےس اج تکس
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  ر
 
ی ر

ے

ےس یہ اے ےھت۔۔۔۔۔  ابشہن ےک اسرے امہمن ےلچ ےئگ ویکہکن زن ادہ ولگ ف

ا اچےتہ ےھت۔۔۔۔ 

ن

اس ےیل وہ ولگ  ررسسال واےل امویں اور دنہمی اگل اگل رکن

ان وک 

 

  س  ولگ ےلچ ےئگ وت ۔۔۔۔  اوھنں ےن اکش
 
وموجد ںیہن ےھت۔۔۔۔۔  ج

ر لکن ایگ۔۔۔۔۔ ومولی ر
م
ان یھب اہں ںیم رس الہ رک ن اہ

 

 وک الےن اک وبال۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اکش

                                                                 

                      

  الوجن ںیم اے وت وہ یسک  رہگی وسچ ںیم ڑپ ایگ اھت  ر
 
 ۔۔۔  ارنیش وک دانین اربک اصج  ج

و ےگ۔۔۔۔۔  اےنپ رمکے ںیم ےل رک یلچ یئگ یھت۔۔۔۔  اٹیب ایک مت ارنیش ےس اکنح رک

 ان ےک وبےنل رپ اس ےن ریحت ےس  رس ااھٹ رک داھکی۔۔۔۔۔  اٹیب وبول ۔۔۔۔  یج الکنر

ان وک اجیھب ےہ 

 

۔۔۔۔۔۔ ںیم رکوں اگ ارنیش ےس اکنح۔۔۔۔۔  کیھٹ ےہ ںیم ےن اکش

ا ےہ

ے

رک اابثت ںیم رس الہ ایگ۔۔۔  دانین وج وہ ان

ن
ن

۔۔۔۔ وت اکنح رشوع رکواےت۔۔۔  ای

ر اصج  یک ن ات نس رک ادنر نپاین ےنیل ےک ےیل رمکر

ن

ر لکن ریہ یھت ۔۔۔  اک
م
ے ےس ن اہ

وہ اس وک اہھت ڑکپ رک رمکے ںیم وگل وگل  راھبیگ۔۔۔۔۔  ارنیش ارنیش ۔۔۔۔۔ 

ےہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  اہمترا اکنح  روھگےنم یگل ۔۔۔۔۔۔  ارے ایپ وھچڑے ایک وہ ایگ

ےس آںیھکن اس ڑلےک ےس وج اپ وک اہیں الن ا۔۔۔۔  اس یک ن ات نس وک وہ ریحت 
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 الیھپےئ اس وک وشڈک یس دےنھکی  یگل۔۔۔۔۔  ایک ۔۔۔۔ 

 وہ اجےئ  ر

ے

 
ای

 

ا اکنح ۔۔۔۔۔  اےسی س  یک طلغ ایمہفں ن

ن

رگم ویکں۔۔۔۔ ےھجم ںیہن رکن

ائ ار

ے

ا۔۔۔۔ ن

ے

یم ۔۔۔۔  اوہ سب رکو ولگ وت انجزے ںیم ارک ہی یگ۔۔۔  اور ۔۔۔۔  اور ن

 مک اھت ۔۔۔  ر

ے
 

رن این ںیم وگس  وبل دےتی ےک ی 

ے

وسوچ رھپ اےگ یک وسچ ےسیک ایھچ وہ ی

ل ےس آوسنں لسھپ رک اس یگ۔۔۔۔۔  وہ اس وک اھٹیب رک اھجمس ےن یگل ۔۔۔۔۔  اس یک اگ

ریہ وہ  ریک وگد ںیم رےھک اہوھتں رپ رگ رےہ ےھت۔۔۔۔۔  ارے نپالگ رو۔ویکں

 ۔۔۔۔وہ اس ےک اوسن اصف رکےت وبیل۔۔۔ 

وکئ اصقنن اچنہپ دںی وت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   ایم ریتے اسھت ھچک یھب رک یتکس ارگ وہ ےھجت  ر

  افہمط مگیب ادنر ایئ۔۔۔  ریھب وہ ر
 
ایک ںیم ن ات رک یتکس ےچب اپ ن ات رک یہ ریہ یھت ج

ےس وہ اس ےک رس رپ ایپر ےس اہھت ریتھک وبیل۔۔۔۔  یج رضور۔۔۔  وہ یھب دیمیھ آواز 

ر ن ات امیتن
م
ھااری امں وہیت وت ایک ان یک ہ

م

ے

ب

۔۔۔۔  یج ۔۔۔ وت اٹیب ےس وبیل ۔۔۔۔  اٹیب ارگ 

وبںیل۔۔۔۔  وہ ےھجم اینپ امں وھجمس ۔۔۔ارگ ھچک اموگن وت دو یگ۔۔۔۔۔  یج امں رضور اپ ر

راز وت 

ے

رج ےس اپ وک وک ای

ن
ن

اس ےک امں وبےنل رپ امےھت وک وچام ۔۔۔۔۔  اٹیب اپ اک اکنح ےہ ای

 ںیہن۔۔۔۔۔ ںیہن۔۔۔۔  ریمی یچب اہلل اعتیلٰ اپ وک ڈریھوں وخایشں دے۔۔۔۔۔ ر
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ایھب ومولی اصج  اںیئ ےگ وت اپ ایتر وہ اجو۔۔۔۔۔ وہ ارنیش وک ایپر رکیت رمکے 

 ر دانین ےک اسھت ےلگ گل رک اخومش رےس یلچ یئگ او

 اوسن اھبےن یگل۔۔۔۔  ر

 ر

                                                                 ۔

د رلک اک ےہ۔۔۔۔  ارے۔۔۔  ر     

ٹ

 دانین ےن اانپ اگنہل ارنیش وک دن ا وج ڈلب ری 

ر  اجو ڈال رک او روکئ ارے ورے ںیہنر ر را اس ہنم انبیت وارشوم یلچ یئگ۔۔۔۔ھچک یہ دی  وہ ی 

ر ائ وت دار
م
  وہ ن اہ

 
اءاہلل اہک اس اک الھچپ الگ  اکیف رہگا ردعب ج

 

نین ےن ےب اسہتخ امش

اھت۔۔۔۔۔  اور اور ڈوری یگل یھت ووہ ڈوری ن ادنےنھ یک وکشش رکےن یگل ۔۔۔  دانین 

پ ۔۔۔۔ اینت ویکٹ گل  راس یک ڈوری ن ادنھ رک کیم اپ رکےن یگل ۔۔۔۔  ارے جپ

ر

ہمش

 اوکنس ایتر ایک ریہ۔۔۔۔  ایکس ن ات رپ ارنیش ہنم انبےن یگل۔۔۔  دانین یک 

 

ی لکن گ

 اکنل ایل۔۔۔۔۔ 

ٹ

ھٹ
گ

ن

ھی
گ

 ۔۔۔۔اور رس رپ دوہٹپ ےل رک 

ر دعب ومولی اصج  ادنر دالخ ےہ اور اکنح ڑپاھن ا۔۔۔۔۔   ر  ھچک دی 
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اےم رپ دطختس

ن

  اکنح ن
 
  دامیغ ےس ج

 

یک  ر رک یکچ وت وت اس وک دشت ےس امں ن اپوہ اغی

ر لکن  ےئگ۔۔۔۔۔ یمک وسحمس وہئ ۔اربک اصج  رس رپ اہھت رھک رک یلست ر
م
 دی اور ن اہ

ااجیب و ر ر                                                             ر

ان اس وک رشارت ےس دھکی راہ ر

 

وبقل ےک دعب وہ ارنیش وک وبالےن یلچ ںیئگ۔۔۔۔۔  اکش

 راہ۔۔۔  اس ےن الھجنھج رک اہک۔۔۔  اکش ےھجم یھب اھت۔۔۔۔۔۔  ایک ےہ اےسی ویکں دھکی

  اہھت رےتھک وبال۔۔۔ اےسی یہ تبحم لم اجےئ۔۔۔  وہ دل ےک اقمم رپ

ے۔۔۔۔۔۔  وہ دوونں اہھت رپ اہھت امرےت ےنسنہ ر ر

ن

سٹ
 

مٹ

لچ اوے وڈا ان ا زن ادہ ڈراےم ہن رک 

ر ےل ایئ رہچے رپ وھگٹھگن دن ا وہا اھت ر
م
۔۔۔۔۔  وہ ےگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔  دانین اوکس ن اہ

 س  یک داعؤں ںیم اوکس ےل ایگ۔۔۔ 

 ر                                                                 ۔ ر

الم۔ر

 

ر اکنح ںیم س  ش
م
 ن اہ

ے

اہمئ مگیب ےک۔۔۔۔۔  وہ اکنح ی

 

ےھت وساےئابشہن اور ن

 ےہ اور دںیھکی ینسم ےن اانت ااھچ ڑلاک 

 

ںیہن ایئ ںیھت۔۔۔۔۔۔۔۔  ایم ہی ویکں واسپ ا گ

ک

ن

پھت
ب

 ااری۔۔۔۔۔ اسھپ ایل ۔۔۔۔۔  وہ رفنت ےس 

ںیمہ ایک وہ۔ڑلاک وخدی تگھب ےل اگ ریتے رسسال واےل رکش ےہ ںیہن ر ر
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 اے۔۔۔۔۔۔۔۔ اہں ایم وت کیھٹ ری۔۔۔۔۔ 

 ابشہن رپ وسچ ادناز ںیم وبیل۔۔۔۔۔   ر

  

ر ر ر                                                             ر وہ اکیف ری 

 داھکی وت رات ےک  دس جب رےہ ےھت۔۔۔۔۔ 

ے
ے

 دعب انپارٹنمٹ ےنہپ ۔۔۔  اس ےن وق

ن الہئ  راس وک ٹیلف ںیم ےل رک ان ا اور ھچک اھکےن اک وھپاھچ۔۔۔۔  اس ےن ہن ںیم رگدہ رو ر

وہ وھتڑا کجھج ریہ یھت۔۔۔۔۔۔ ولچ کیھٹ ےہ رمکے ںیم ا اجو وہ اس وک اےنپ اسھت 

ار دی 

ے

رمکے ںیم ےل ایگ اور ڈیب رپ اھٹیب  دن ا۔۔۔۔۔  اس ےن اچدر وج یل وہ ئ یھت وہ ان

رک وج ڑپکے ر

ن
ن

را اھت ۔۔۔۔۔  س وک دھکی رک وہبمت رہ ۔۔۔۔۔۔  ای

ٹ

ااملری ےس اکنل رک م

ری لیف رک ریہ یھت ۔۔۔اس وک اینپ ایگ۔۔۔۔۔۔ وہ وج ا

ن

انپ وھگٹھگن اورپ ےیک وخد وک ای 

 رطف اےت 

ے اسہی نگف وہںیئ۔۔۔۔۔  وہ اس ےک ای  ای  شقن وک  ر
لک
 
ب
دھکی رظنے اکھج یئگ۔۔۔۔  

ر

ٹ
 

ک ےس ےجس دھکی رک وکسن وسحمس رک راہ اھت۔۔۔۔۔ الی

ٹ

سی
پ لٹ

 کیم اپ اور رہمون 
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ر

ٹ
 

 اس اک طبض ازام ریہ یھت۔۔۔۔۔اور الی

ٹ
ن

  وہی

 یس ویجرلی یھب یھت ۔۔۔۔۔۔  وہ۔وکئ ارسپا یہ گل ریہ یھت۔۔۔۔۔  ر

رک یک  ر

ن
ن

رک یج۔۔۔۔۔وہ رظنے اکھجےئ اس وک اکپرےن یگل ۔۔۔۔  یج ای

ن
ن

۔۔۔۔۔۔  ای

 رر ےجہل ںیم وبال۔۔۔۔۔ 
 ھن

من
گ

 اجن وہ 

 ۔۔۔  ردڑھاک  راہ ۔۔۔۔۔۔ روج ارنیش ےک دل۔وکر ر

ے
ے

ںیم ایھب ایتر ںیہن وہں ےھجم وق

اچےیہ۔۔۔۔۔  وہ اس وک تبحم رھبی رظنوں ےس دےھکی اج راہ اھت ۔۔۔۔  ںیم اجاتن وہں 

 اچےیہ وہ ےل انیل ۔۔۔۔۔۔  سب 

ے
ے

ارا اکنح وہ ا ےہ ۔۔۔ انتج وق
م
نج احالت ںیم ہ

ا روہں اگ۔۔۔ 

ے

 وھچیٹ وھچیٹ اتسگیخ رکن

۔۔۔ روہ الل امٹرٹ وہ راس ےک وبےنل رپ ر

 

رک ےن اس ےک امےھت رپ اےنپ ایپر یک یلہپ رہم  گ

ن
ن

ای

تبث یک۔۔۔۔  اور ےھچیپ وہ رک اس اک شلب رہچہ دےنھکی اگل ۔۔۔۔۔  اور جنیچ رکےن الچ 

ر ان ا وت وہ  دورسے رمکے ںیم ڑپکے دبےنل یلچ یئگ ۔۔۔۔ وہ 
م
  وہ ن اہ

 
ایگ۔۔۔۔۔ ج

  رمکے ایئ ۔۔۔۔و وہ ڈیب رپ ٹیل اکچ ر
 
 رپ اجےن یگل اھت۔۔۔۔۔۔  وہ اج رک وصےفج

 دےنی اک ہی بلطم ںیہن ہک ریمے ےس اھبوگ ادرھ او ڈیب رپ وہ وھتڑا یتخس 

ے
ے

۔۔۔۔ وق

رک وک اس رپ تہب ایپر ان ا اور 

ن
ن

ےس وبال  وہ آہتسہ آہتسہ یتلچ ٹمس رک ٹیل یئگ۔۔۔۔۔  ای
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 ےس ا یگل ۔۔۔۔۔  ریمی اجن ۔

ن

۔۔۔۔ رھبوہس اینپ رطف چنیھک ایل۔۔۔ وہ اس ےک یس 

 روھک۔۔۔۔۔ 

 ۔۔۔  ر

ر ایگ۔۔۔۔۔۔  ر

ے

 ںیم چنیب رک دنین یک وادویں ںیم ای

ن

 اور اسھت یہ اس وک یس 

                                                                   

  

 یھت ہک ارنیش اہجں یھب ےہ کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔ 

 

دانین یھب اب اکیف نئمطم وہ گ

 ویکہکن 

ل کیھٹ اگل ۔۔۔۔۔۔  ر
ب لک
رک اس وک ارنیش ےک ےیل 

ن
ن

 ای

۔۔۔۔۔۔ اس ےک ےیل داع رکیت ر ریھبوہ ر ر

 

 وس گ

                                                                 

            

 اےلگ دن ابشہن یک ن ارات یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر
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ادی اور دورسا ہک ارنیش ےس ان وک 

 

اہمئ مگیب تہب وخش یھت ای  ابشہن یک ش

 

اکٹھچرا لم  رن

 ایگ اھت۔۔۔۔۔۔۔ 

ان ےس وہ ر

 

اہمئ مگیب اک ارادا اھت ہک دانین اک اکنح اکش

 

مگیب  راجےئ رگم اربک اصج  اور افہمط رن

را اگل۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔  ا ان وک تہب ی 

ن

درد وہن
م
 اکارنیش ےک ےیل ہ

ان ےک رےتش ےک ن ارے ںیم ن ات رکےن اک ارادہ 

 

اس ےیل اوہنں ےن دانین اور اکش

رک رک ر

ے

 دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ری

ا اچیتہ یھت۔۔۔ ہک ااس ےیل وہ ایس رےتشر

ن

ےک  رس  وایل ےس دانین ےک رےتش یک ن ات رکن

رض ےس دکبسوش وہ اجےئ۔۔۔۔۔۔۔ 

ن

 ف

ا ےہ۔۔۔۔۔۔  ر

ے

ا ویہ ےہ وج بیصن ںیم اھکل وہن

ے

 رگم ان وک ایک ہتپ اھت ہک وہن

 دانین ےن یھب اج ےک نشکنف ںیم وخش اور نئمطم گل ریہ یھت۔۔۔۔  ر

ادی ںیم رشتک ر

 

ان اور اس ےک وادلنی ش

 

 ںیہن رک ےکس ۔۔ ویکہکن۔۔۔  اکش

اہمئ مگیب ر

 

ا ااھچ ںیہن ان وک ولعمم اھت ن

ن

 ےگل اگ  وک ان اک ان

 ابشہن یک یھب ریتصخ وہ یکچ یھت۔۔۔۔۔۔۔  ر
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 ہک ان یک یٹیب ےک بیصن ےنتک اےھچ ےلکن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

 

 وہ یھب وخش وہ گ

                                                                 

                      

رک یک آھکن لھک

ن
ن

 ای

ے
ے

رن احبص جف ےک وق

ٹ

 ںیم یپھچ وہیئ وکیئ وھچیٹ یس گ

ن

  وت وہ اس ےک یس 

 رکسم

ٹ
ن

 رگل ریہ یھت۔۔۔۔۔۔اس ےک رہچے وک دھکی رک اس ےک وہی

ٹ

م
ںیم ڈلھ  راہ

 ےئگ۔۔۔۔۔۔ 

 اس ےک امےھت وک وچاتم وہا اس ےس اگل وہا اور ن اھت روم ںیم الچ ایگ۔۔۔۔  ر

  

ر ان ا وت ارنیش یھب اجگ یئگ یھت ۔۔۔۔۔ ر
م
  وہ ن اہ

 
 ج

رک ےتلچ وہےئ اس ےک نپاس ان ا اھٹ یئگ ریمی اجن ۔۔۔۔  وہ ڈیب ر

ن
ن

  ھٹیب ای
 
ی ر

ے

 رپ اس ےک ف

 ایگ۔۔۔۔۔ 

ا اھت ۔۔۔۔۔۔  ر

ے

رک اک رہچہ من اھت ویکہکن وہ ووض رک ےک دجسم اجن

ن
ن

 ای

ے
ے

 اس وق

رےھ امنن اں وہے۔۔۔۔  ر

ٹ

 وہ رکسمایئ وت اس ےک گ
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ر رپ اےنپ ل  رےھک۔۔۔۔۔۔  ر

ن

ر
پل ی
م

رھ رک اس ےک ڈ

ٹ

 اس ےن اےگ ی 

ر ا اجر ر
م
 ے اگ ۔۔۔۔ انیش۔یک دڑھنک ےب اسہتخ یھت۔۔۔۔۔۔اس وک اگل ایھب دل ن اہ

 وہ ےھچیپ وہ رک انلگر رہچہ دےنھکی اگل ۔۔۔۔۔  ر

ر وہ ریہ ےہ۔۔۔۔۔۔  ر رک یج اپ اجے دی 

ن
ن

 ای

ا ےہ اھک اجو وہ اس ےک اگل زور ےس وچاتم وہا  ر

ے

اہے اےسی ہن وبال رکو ۔۔۔۔۔۔ دل رکن

 وبال۔۔۔۔۔ 

رر رں ںیم دےنھکی ےسا اکنری یھت اور وہ اس ےک اس رحتک رپ رس ررانیش اس یک آوھکن

ن

دم  ی 

 اکھج یئگ۔۔۔۔۔۔ 

ا وہامنز ڑپھ رک اپ یھب امنز ادا رک ول۔۔۔۔۔  ر

ے

 ااھچ ںیم ان

ر لکن ایگ۔۔۔۔۔  ر
م
 وہ س وک اماھت وچاتم ن اہ

                                                                 

                 

ر ےک دعب امنز ڑپھ رک ان ا وت ارنیش ےلصم ر   وہ ھچک دی 
 
 ریہ یھت ج

ن

  رپ ھٹیب رک داع امن
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 ۔۔۔۔۔۔۔  ر

 ر ر
 
ی ر

ے

رک اس ےک ف

ن
ن

 ۔۔۔۔۔۔۔ وصےف رپ ھٹیب ایگ ای

 اور اس ےک دوہٹپ امنز ااٹسلئ ںیم ےیک اس وک اینپ رطف یتچنیھک وہئ وسحمس ر

 وہیئ۔۔۔۔۔۔۔ 

رک ایس وک تبحم رھبی رظنوں ےس دھکی

ن
ن

 رک اےھکن وھکیل وت ای

ن

  اس ےن داع امن
 
راہ  رج

 اھت۔۔۔۔۔ 

۔بک۔۔۔۔۔۔ اےئ۔۔۔۔  ر پٹپ پٹپت
پی
ب
 اا اا

 وہ ڑلڑھکا رک وبےنل یگل۔۔۔۔۔۔  ر

 ریہ یھت۔۔۔۔۔  ر

ن

  ریمی اجن اہلل یج ےس ریمے ےیل داع امن
 
 ج

 وہ رہچہ اکھج رک رکسما دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

 وہ ہلصم ہہت رک ےک اینپ ہگج رپ رھک رک واسپ ڈیب رپ ایئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

 رک ٹمس ر

ٹ

م
 رک ٹیل یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔  راور اس ےس ہ
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 ارے ادرھ وت او ریمی اجن ۔۔۔۔۔۔  ر

 لیھپ یئگ. ...ر راس یک آںیھکن ریحت ےس ر

وہ وبےتل اسھت یہ اس اچدر ہنم                                  روہ ےھجم دنین ا ریہ ےہ ۔۔۔۔۔  ر

 ےل رک وس یئگ۔۔۔۔۔۔

ے

 ی

رک اک ہہقہق ےب اسہتخ اھت۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ای

                                                                 

            

ر اک ااظتنر رک ریہ یھت۔۔۔۔۔۔  ر
م
 ابشہن رمکے ںیم ھٹیب رک اےنپ وشہ

 وکئ ادنر ان ا ا ر

ن

  ااچی
 
 از آیئ۔۔۔۔۔۔۔ ور رمکہ ولڈک وہےن یک آوج

 وہ وخد ںیم یٹمس ۔۔۔۔۔۔۔  ر

ے اس اک وھگٹھگن ااھٹن ا ۔۔۔۔۔۔ 

ے

ھت

ٹ

ب ٹ ن

وکیئ اتلچ وہ ا اس  ےک نپاس ان ا ۔۔۔۔۔ اور نپاس ارک 

  اس ےنم داھکی وت وخف ےس آںیھکن الیھپےئ اسےنم ےھٹیب ادیم وک ر
 
دےنھکی یگل  رابشہن ےن ج

 ۔۔۔۔۔۔ 
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 فش وک البںیئ۔۔۔۔۔اپ وکن ںیہ ۔۔۔۔۔ اک ر

 اہکں یھت ۔۔۔۔۔۔  رگم اسےنم ےھٹیب صخش وک یسک اور زیچ یک وہش یہر ر

رے وہں ےگ ۔۔۔۔۔۔  ر

ن

 واہ ایک امل دن ا اکفش ۔۔۔۔ اج وت م

ری 

ٹ

ری ی 

ٹ

راتھ وہ ا وبےنل اگل وہ ادیم اچسل اسل اک ےہ۔۔۔۔۔ اور ی 

ٹ

وہ اس یک رطف ی 

 ومھچ ر

 ںیم ڈلھ ےئگ ر

ٹ

م
ی رکسماہ

گ

ن

می
ک

 ۔۔۔۔۔۔۔ ےک ےچین اس ےک ل  

 مت وکن وہ وہ ڈیب رکاون ےک اسھت اج یگل۔۔۔۔۔۔۔  ر

  البو۔۔۔۔۔ اکفش وک ر

فڈد۔۔۔۔۔  ر
فف
فف

 

س

 

س

کککااااااااا
ک

 

ا۔۔۔۔۔۔  ر

ے
ن

ران رھگ ںیم وکن س  الچئ رگم اس یک وی 
 
 وہ کلہ ےک پ

ری تمیق یل ےہاب اےسی وت ںیہن 

ٹ

ھااری تہب ی 

م

ے

ب

ریمی اجن ۔۔۔۔۔۔ اکش ف ےن 

 اگ۔۔۔۔۔۔  راجےن دوں ر
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 رپ داھک  اس وخیچں وک رظن ادناز رکےت وہےئ ۔۔۔۔۔۔ س اکن ازو ڑکپ رک ھٹیبھت یہراور اس ر

 دن ا۔۔۔۔۔۔ 

دا ےک واےطس دیتی ریہ رگم وہ اس رپ اتکھج ایگ اور وہ ےب سب ینب ر

ن

 ریہ۔۔۔۔۔۔  روہ اس وک خ

اور اوسن اس یک اگل رپ ےنہب ےگل۔۔۔۔۔۔۔۔اس وک ارنیش ےک اسھت یک وہئ زن ادایتں  

 ن اد 

 اےن ںیگلر ر

  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

                                                                 

                      

  

  

 اکر ںیم ھٹیب رک اسف ےک ےیل لکن راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔ر ر

ے
ے

ان اس وق

 

 اکش
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رک ےن اس وک اتبن ا ہک وہ اج ںیہن اے  ر

ن
ن

ا اھت۔۔۔ ای

ن

اس وک اج اسف اےلیک یہ اجن

 اگ۔۔۔۔۔۔۔ 

راب اھت۔۔۔۔۔۔۔  ر

ن

 اس ےیل اس اک ومڈ وھترا خ

                                                                 

                 

  

گ اڈنیٹ رک راہ اھت۔۔۔۔۔۔  ر

ن

 ی
ٹ

ٹ

 ی
مٹ

 اج وہ اےلیک یہ اسری 

  ر

 

ام ںیم وہ گ

 

 ۔۔۔۔ اہلل اہلل رک ےک اج اس یک یٹھچ ش

 اس ےن اگڑی ںیم ھٹیب رک ڑھگی  ر

  

 نپاچن جب رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔۔  ر ر

ے
ے

امئ داھکی ۔۔۔۔۔۔وت اس وق

ٹ

 ےس ن

ان اک زگر ویین واےل  راس ےن اگڑی اٹسرٹ یک اور رھگ ےک راےتس ںیم

 

 ومڑ دی ۔۔۔۔ اکش

ی داھکیئ دی ۔۔۔۔ 

ے

کلن

ن

ی

 راےتس ےس وہ راہ اھت ۔۔۔۔ہک اس وک دانین ویین ےک ٹیگ ےس 
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وہ اکیف رپاشین دھک ریہ ۔۔۔۔ اگڑی ےس لکن رک اس ےک نپاس اجےن واال اھت ۔۔۔۔ہک 

رٹ رک اس ےن وساچ اس وک دھکی رک ںیہک ڑپھت ردیس ہن رک دے اس ےیل واسپ اگڑی اٹس

 اگل۔۔۔۔۔  رےن ر

ر لکن رک دانین وک گنت رکےن ےگل ۔۔۔۔  رھچک ویین ےک ڑلےک ر
م
 ن اہ

اچےہ وہ ینتج وبضمط ےہ نیکل رھپ یھب یھت ڑلیک یہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ڈر اے اکےنپن  ر

 یگل۔۔۔۔۔۔۔ 

رک  راور اس رگوپ اک ای  ڑلاک اس اک اہھت ڑکپےن واال اھت ہک یسک ےن ویہ اہھت ےھچیپ ےل اج ر

ری زیتی

ٹ

رورا ۔ر ری 

ٹ

 ۔۔۔۔۔ ےس م

 اس اک رسخ رہچہ دھکی راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔ وہ یھٹپ اوھکنں ےس  ر

  وہ ادھ رما وہ ا وت اس
 
 ےکم امرے ج

 

ان ےناےکس ہنم رپ ای  ،دو ۔اس ےک دعب ک

 

وک  راکش

 وارن ایک ۔۔۔۔۔ 

 اج ےک دعب دانین وک دانھکی وت دور وساچ یھب ہن ۔۔۔۔۔  ر

 زدنہ اگڑ دوں اگ زنیم ںیم ۔۔۔  ر
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 ےل ایگ ۔۔۔۔ ویہ وھچڑ رک وہ دانین اک اہھت ڑکپے روک راس ر ر

ے

 اگڑی ی

ر ایت۔۔۔۔  ر
م
  وہ اگڑی اک دروازہ وھکل راہ اھت وت دانین ی  دم وشک ےس ن اہ

 
 ج

 اانپ اہھت ڑھچاےن یگل۔۔۔۔  ر

 ونب اچب ایل ہن سب کیھٹ ےہ۔۔۔۔۔۔  ر

ے

 وھچڑ دو یلچ اجوں یگ زن ادہ ریہوم

 اک دروازہ وھکال ۔۔۔۔۔۔وہ اس یک ےنس ریغب اس وک اگڑی یک ر ر

ٹ

  یلھچپ س 

ری زیتی ےس دروازہ ولک ایک۔۔۔۔۔۔ او ر

ٹ

 ر اس وک ادنر داھک دن ا اور وخد یھب ھٹیب رک ی 

۔۔۔۔۔۔ر ر

 

  اگ
 
ی ر

ے

پاا وہ اس ےک ف چ

ن

کٹ ن
 اور از اک اہھت ڑکپ رکاس وک اینپ رطف اکلہ اس 

  وہ ڑلےک گنت رک رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔۔  ر
 
  یھب ریشین یتنب ہن ج

ے

 ی

۔۔۔۔۔دانین رظن اکھج ر

 

   گ

 یھت ںیم۔۔۔۔۔۔  ر

 

 ڈر گ

 وہ ای  دم روےن یگل ۔۔۔۔۔۔  ر

ر رک اصف رکےن یگل ۔۔۔۔۔۔  ر

ٹ

پااےت اوسن رگ کی
پ ی
ک
 ور 
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اک  ر

ن

ان یک رظن اس یک رسخ ن

 

 اکش

 ۔۔۔  ر

 وہ وھتڑا رنم ڑپا ۔۔۔۔اس وک دیسےھ اھٹیب دن ا۔۔۔۔  ر

 

پااےت وہوٹنں رپ یہ رہھٹ گ کی
پ ی
ک
 اور 

  ایھب ںیم ڈراپ رک داتی وہں ۔۔۔۔ ر

ام وہ یئگ ےہ۔۔۔ر ر

 

 ش

۔۔۔۔۔۔  ر

 

 وہ رس الہ گ

ر الکن اور اگڑی ںیم ھٹیب رک رھگیک رطف ومڑ دی۔۔۔۔۔  ر
م
ا ن اہ

ے

 وہ دروازے وک االنک رکن

                                                                 

                           

  وہش ںیم ائ وت اسےنم ڑھگی رپ رظن ڈایل وج حبص ےک ایگرہ اجب ریہ یھت 
 
 ابشہن ج

 ۔۔۔۔  ر

 رمکے ںیم ر

ے
ے

 ۔۔  اکفش ان ا ۔۔۔۔ایس وق

ریھ اور اس 

ٹ

  ابشہن وہش ںیم ایت اس یک رطف ی 
 
رھ راہ اھت۔۔۔۔ ج

ٹ

اور اس یک رطف ی 
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 رگابین ڑکپ ایل۔۔۔۔۔  راک ر

ان رشم ںیہن ایئ ر

ن

  ااسی اکم رکےت۔۔۔ مت ےنیمک ان

 اینپ یہ ویبی وک دورسے ےک اےگ شیپ رک رےہ۔۔۔۔۔۔  ر

رن اد وہ اجو۔۔۔۔۔۔  ر  اہلل رکے ی 

 لک ےک واےعق یک ڑپکوں ںیم یہ وبلمابشہن دنہل ےک ر

ے

وگایہ  رس یھت اس یک رھکبی احل

 دے ریہ یھت۔۔۔۔۔ 

ا وہں اور ہی ریہ الطق وہ اس یک رطف افلہف او ر

ے
ن

 زیلپ ڈارگنیل !!!!! ا ےسی اںیہ وت روزس

 ااھچاتل ےہ۔۔۔۔۔۔ 

پااےت اہوھتں ےس وہ وھکیتل ےہ وت الطق دھکی رک ےچین رگےن واےل ادناز ںیم یتھٹیب کی
پ ی
ک

ےہ  ر 

 ساا الم ےہ ر
ر ہی ےہ ہک اب مت دنلن اج ریہ ۔۔۔ تہب بپٹ

ن
 

۔۔۔۔ دورسا رسرپای

ھاارا۔۔

م

ے

ب

 ۔۔۔۔ 

 ےیل اسہ۔۔۔  ر

ٹ

م
 وہ اطیشین رکسماہ

 اب ںیم اتلچ وہں ۔۔۔۔  ر
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Enjoy your  wonderful trip and life  

 اس ےک اجےن ےک دعب وہ وہش ںیم ایت دروازے یک رطف ای ولک امھگن ا وت وہ اتلھک

  ۔۔۔۔ایگ۔

ر ادرھ ادرھ داھکی وت الوجن اخیل اھت ر
م
اا اھت اس ےیل ن اہ

ن

کلی

ن

ی
د وہ یسک رمکے اس وک اہیں ےس  ای 

 

ش

ا ر

ے

 آیئ وت اس ےک نپاوں ںیم وجن

ے

ر ی
م
ںیہن  رںیم دالخ وہ ایگ اھتاس ےیلدےب نپاوں ن اہ

 اھت۔۔۔۔۔ 

ر رہپہ دے رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔  ر
م
 اگرڈز ن اہ

ر وہ الن یک یلھچپ رطف ائ ویکں ےک دویار زن ادہ 
م
ری ںیہن یھت ۔۔۔۔ وت ااسین ےس ن اہ

ٹ

 ی 

 لکن یتکس یھت۔۔۔  ر

 یچنہپ ر

ے

 ۔۔۔۔۔ وہ ےسیج ےسیت رھگ ی

 اور دروازہ اجبن ا۔۔۔۔  ر

اہمئ مگیب وک اگل دانین ایئ ےہ اوھنں ےن رکسماےت دروازہ وھکال وت اسےنم دروازے اک 

 

 ن

 اہسرا ےل رک لکشمب ڑھکی یھت۔۔۔۔۔۔ 
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اہمئ ر

 

 دھکی ن

ے

  مگیب ےک وہش اڑ ےئگ۔۔۔۔۔۔ اس یک ولیٹ وپیٹ احل

  ےک لکشمب ادنر ائ یہ یھت ہک شغ اھک رک زنیم رپ رگ یئگ۔۔۔۔۔۔۔  ر
 
 ج

اہمئ مگیب اسھت واےل رھگ ےس یسک وک الب الئ اور ڈارٹک وک وفن رک دن ا۔۔۔۔۔۔۔  ر

 

 ن

ر دعب ان ا وت اس اک چپ  اپ۔ایک اور اتبن ا ہک ان ر اک اگل ےہ ن ا ھچک شنیٹ ڈارٹک ھچک دی 

 

 ےہ روک ش

  یک وہج ےس وہ ےب وہش وہی۔۔۔۔ سج

 ابشہن ےک نپاس وہ دنین ںیم یھب اکیف ڈری وہی یھت ر

 

 وہ ڈارٹک وک وھچڑ رک ادنر ھٹیب گ

 ۔۔۔۔  ر

و اجری وہ ےئگ ہک اس ےک اسھت  وہ ایک ےہ اوور اس ےک 
ُ

ن

اہمئ مگیب ےک اھکن ےس آن

 

 ن

 ۔۔ کیھٹ وہےن یک داع رکےن یگل۔۔۔ ر

                                                                 

                      

ر امل یھب ےل ایگ اور 
م
رک ےن اج وپرا دن ارنیش ےک اسھت زگار۔۔۔۔۔۔ اس وک ن اہ

ن
ن

ای

 وشگنپ یھب رکوایئ۔۔۔۔۔۔۔  رتہب یس
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۔۔۔۔۔  ر

 

 وہ وت سب ہن ہن رکےت رہ گ

 رگماس یک وھگری رپ وہ ویکٹ اس ہنم نب یتیل۔۔۔۔۔  ر

ا اھک رک ۔۔۔۔ وہ رھگ ےچنہپ ر

ن

 ۔۔۔۔۔۔ اھکن

 ر دن زگارا ۔۔۔۔۔۔ اوھنں ےن ای  رھب وپ ر

ام ڈےلھ وہ رھگ ولےٹ۔۔۔۔۔۔۔  ر

 

 ش

رشی وہ اجےئ ںیم اچےئ ےل رک ایت وہ وہ رس الہ رک ادنر رمکے ںیم الچ ایگ. ......ر ر ر

ن

 اپ ف

ر ان ا وت وہ اچے پک ںیم ڈال ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔  ر
م
  ن اہ
 
 ج

 ےس اگل رک دنکےھ رپ وٹری 

ن

ریھک  روہ اتلچ وہ اس ےک نپاس ان ا اور اس یک رمک اےنپ یس 

 ۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہ رشم ےس دورھی وہ ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

 یلتپ وہےت دھکی وہ س ےس 

ے

رک یج ۔۔۔۔۔اس یک احل

ن
ن

وہ وہ ۔۔۔۔ اچے یپ ےل ای

۔۔۔۔۔  ردور وہا اور ر

 

 پک ےل رک الوجن ںیم  ایگ وہ یھب وھتڑا دور وہ رک ھٹیب گ
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 واہ تہب ایھچ ےہ۔۔۔۔  ر

 وہ رکسماہ دی۔۔۔۔۔۔  ر

رک یج ای  ن ات وپوھچ ر

ن
ن

  ۔۔۔۔۔ ای

رک یک اجن ای  ویکں وس وپےھچ ۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 یج ای

 وہ اس اک اگل وچےتم وبال۔۔۔۔۔  ر

  

 رھکبے۔۔۔۔۔۔۔۔ر ر

ن

 اس ےک رہچے رپ دکنھ ےس رن

 انھچ اھت ۔۔۔۔ وہ اس یک کھجھج متخ رکےت وچاھچ ہک ایک ن ات وپانھچ یھت۔۔۔۔ ایک وپ ر

 اپ ےک ایم ن ان ا دکرھ ےہ۔۔۔۔۔  ر

 اس ےن ای  اہ رھبی اور اسری ن ات اتبیئ ۔۔۔  ر

ا ےہ۔۔۔۔۔  ر

ے

رسن ےک العوہ ایک رک ن

ن

 ہی یھب اتبن ا ہک وہ ی 

را وت ںیہن رک رےہ ۔۔۔۔۔۔۔ رکف ہن رکںی س  کیھٹ وہ اگ ۔۔۔ ۔۔ وہ اس وک اپ ی 
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 وبیل۔۔۔۔۔  روحہلص دیتی ر

اہلل۔۔۔۔۔  ر

 
ن

 ان

 اور دوونں ن اوتں ںیم رصموف وہ ےئگ۔۔۔۔۔۔  ر

                                                                 

                 

  

ر اگڑی رویک۔۔۔۔۔۔ راےتس ںیم دوونں اخومش یہ 
م
ان ےن دانین ےک رھگ ےک ن اہ

 

اکش

 ےھت ان 

 ںیم وکیئ ن ات ںیہن وہیئ یھت۔۔۔۔۔  ر

ری  ر

ے

 وہ اخومیش ےس اگڑری ےس ای

 اور ےھچیپ دےھکی انب ٹیگ نپار رک یئگ۔۔۔۔۔۔  ر ر

 ےک ےھچیپ اکٹ دن ا اور آںیھکن ر

ٹ

ان ےن اانپ رس س 

 

  ومدن یل۔۔۔۔۔۔۔ اکش

ر دعب دیسےھ وہےت اگڑی رھگ یک رطف ومڑ دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر  وھتڑی دی 
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  رھگ ںیم دالخ وہیئ وت اس اک اابقتسل انسےٹ ےن ایک۔۔۔۔  ر
 
 دانین ج

رشی وہ اجےئ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

ن

اہک ف

ے

 وہ ریحان وہیت رمکے ںیم یلچ یئگ  ن

ر آیئ ر
م
ارایگض متخ رک دے یگ ۔۔۔۔۔رن اہ

ن

 ہک وہ ان ےس ن

 

  وت اینپ ایم ےک رمکے ںیم گ

 وج یھب ےہ ںیہ وتامں ہن۔۔۔۔۔۔  ر

  

اس ےیل وہ رکسماےت رمکے ںیم دالخ وہیئ رگم وہ اینپ ہگج استک ڑھکی ر ر

 ریہ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

اہمئ مگیب ابشہن ہک رساہےن ےھٹیب رو ریہ یھت اور اسھت اسھت اس اک رس دن ا

 

ریہ  ر ویکں ہک ن

ر وس ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رای وں ےک زی 

 

 یھت ۔۔۔۔۔۔ابشہن رہگی دنین ںیم دوائ

اہمئ مگیب وک 

 

 دانین وھچےٹ وھچےٹ دقم ااھٹیت ڈیب رپ دورسی رطف ھٹیب یئگ۔۔۔۔۔اور ن

 وساہیل رظنوں ےس داھکی۔۔۔۔۔۔ 
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۔۔۔۔۔۔۔  ر

 

ام اک اسرا واعق انس دن ا سج وکنس رکوہ وشڈک وہ گ

 

 اوھنں ےن اس وک ش

را وہےن اک دھک اس وک یھب وہا و  ہ یسیج یھب ےہ رگم اس یک نہب ےہ اس ےک اسھت ی 

 وونں امں یٹیب ےلگ گل رک وھپٹ وھپٹ رک رو دی۔۔۔۔۔ د ر

                                                                 

                 

رب ر

ن

 
وہ  رابشہن یک حبص اھکن وھکیل وت تھچ وک یہ وگریت ریہ ۔۔۔۔۔ اوسن لکن رک ےیکت ںیم خ

 ۔ رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اہتش ےل رکاس ےک رمکے دالخ وہیئ۔۔۔۔۔ر ر

ن

اہمئ مگیب ن

 

 ن

اہتش رک ےل ۔۔۔۔۔۔ لک ےس وھبیک رریما چب ۔۔۔۔ اھٹ ایگ ر ر

ن

۔۔۔۔۔ لچ اھٹ اج ن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔۔ وہ رویت وہیئ ان ےلگ گل یئگ ۔۔۔۔۔  ر

 

 ایم

 وہ یھب اس ےک اسھت یگل وھچٹ وھپٹ رک رو دی۔۔۔۔۔ایک وہا اٹیب۔۔۔۔۔  ر

  ۔۔۔۔۔ وھجٹ۔۔۔۔۔ وہ ایکچہں ےل رک وبل ریہ یھت۔۔۔۔۔۔ ایم ۔۔۔۔۔ س ر ر

http://www.neweramagazine.com/


اہ ریرفعجر بنیزاز  روح قشع                                    
 

 New Era Magazine  ش

www.neweramagazine.com    
114 

 ایک بلطم۔۔۔۔۔۔۔  ر

اہمئ مگیب اک ہجیلک اس ےن

 

 روےت وہے اسری ن ات اتب دی۔۔۔۔۔۔ اس یک ن اوتں ےس ن

 رک یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔  رےنٹھپ ر

ے
 

رداس  وک اھت رگم ی 

 یہ ںیہن اھت۔۔۔۔۔۔وہ اس وک اسھت اگلے اس یک رس رپ 
 
ریمی یچب! وہ ریتے اقپ

 ریھپےت وبیل۔۔۔۔۔۔۔۔  رھت راہ

را ایک ںیم ےن ۔۔۔۔زسا یلم ےہ۔۔۔۔۔۔ ایم دںیھکی ارنیش ےک  ر  اسھت اانت ی 

اوہں یک وتہب یک۔۔۔۔۔۔  ر

ن

 اس یک ن ات نس رک وہ رشدنمہ وہ یئگ اور اہلل اعتیلٰ ےس اےنپ گ

 ولں یگ۔۔۔۔۔  ر

ن

 ای  ن ار ارنیش ا اجے ۔۔۔۔ نپاؤں ڑکپ رک اعمیف امن

اہتش رکواےن یگل۔۔۔۔۔۔۔ وہ دل ںیم وسےتچ  ر

ن

 س وک الہب رک ن

                                                                 

                      

 ارنیش ایھٹ وتاس یک رظن وال الکک رپ ڑپی وت حبص ےک ونجب رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

رک وک داھکی اور رکسما رک ن اھت روم ںیم یلچ یئگ۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 اس ےن ای  رظن ای
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ر ائ ا
م
ر دعب من ن اولں وک وکر ےیک ن اہ ار ھچک دی 

ے

ر وتایل ان
م
ور ڈرگنسی لبیٹ ےک اسےنم ڑھکے ہ

رک یھب اجگ ایگ۔۔۔۔۔ اور اھٹ رک رک اس

ن
ن

ڈیئ رپ راھک اور یھگنک رکےن یگل ۔۔۔۔۔۔ ای

 اھٹ ےئگ اپ ۔۔۔۔ںیم اپ وک یہ ااھٹےن وایل یھت۔۔۔۔۔  رھٹیب ایگ۔۔۔۔۔۔۔ 

 ااھچ یج۔۔۔۔۔۔  ر

  اایگ ۔۔۔۔۔  ر
 
ی ر

ے

 وہ اھٹ رک اس ےک ف

یھت  رر اانپ سکع دھکی راہ اھت ۔۔۔۔۔ ارنیش یک رظن ںی یکھج وہیئ روہ ےشیش ںیم اس اک او

 ۔۔۔۔۔ 

 ریمی اجن اسےنم ےشیش ںیم دوھکی۔۔۔۔۔  ر

 اس ےن رلزیت ںیکلپ ااھٹ رک اسےنم داھکی۔۔۔۔۔  ر

 دوھکی۔۔۔اہلل یج ےن انتک لمکم رک دن ا ےہ ےھجم ۔۔۔۔۔۔اوراینت ویکٹ یس ویبی یھب

 رپ یکٹچ اکیٹ۔۔۔۔۔   اسھت یہ اس ےک اگلدی۔۔۔۔وہ ےتہک

۔۔۔۔  ر

 

 ارنیش یک ںیکلپ دون ارہ اسہی نگف وہ گ

ر اھبیگ۔۔۔۔۔ 
م
اہتش انبےن اج ریہ۔۔۔۔۔وہ ےتہک اسھت یہ ن اہ

ن

رشی وہ اجںیئ ںیم ن

ن

اپ ف
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اہتش 

ن

ر ان ا وت ن
م
رشی وہ رک ن اہ

ن

رک اک قہقہ اس ےک اکونں ںیم یھب انسیئ د ن ا۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ف

ن
ن

ای

اہتش  ر یھت۔۔۔۔۔ وہ ان ا وتزیم رپ اگل ریہر

ن

ا رشوع ایک۔۔۔۔۔۔۔۔ن

ن

اہتش رکن

ن

اس ےن یھب ن

 رکےن ےک دعب وہ رہب 

رسن نپاریٹ رپ 

ن

ام وک ایتر رانہ ۔۔۔۔ ای  ی 

 

 واسپ ومڑا۔۔۔ ش
 
رویں ےک پ

ٹ

  ای 
 
ے اگلج

ن

کلت

ن

ی

ن یگ ہن ۔۔وہ رکسماےت 
 
کٹ جپ

 ایک ایگ ےہ ۔۔۔۔۔ وت اپ 

ٹ

 

 

ا ےہ ںیمہ اخص وتڑ رپ اونای

ن

اجن

ر ررس الہ یئگ۔۔۔۔ 

گ

 رر ےجہل ںیم وبےتل اس ےک امےھت رپ ل  ریمی اجن ۔۔۔۔۔اور 
 ھن

من

 رےھک۔۔۔۔۔ 

ر لکن ارنیش وک دیقع ر
م
 وکسن الم۔۔۔۔۔ وہ رکسما رک ن اہ

ے

ت اور ارتحام ںیم ادنر ی

 ایگ۔۔۔۔۔ 

                                                                 

                 

اںیگن ےچین کٹل ریہ 

ٹ

ان رھگ ان ا وت دیساھ رمکے ںیم دالخ وہا اور ڈیب رپ ٹیل ایگ اس یک ن

 

اکش

 ۔۔۔۔اور رظنںی روم ےک تھچ رپ یھت۔۔۔۔ وہ اج ےک واےعق وک وسچ راہ اھتریھت

 ۔۔۔۔۔۔۔ 
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 بک وہ دنین ںیم الچ ایگ اس وک اتپ یہ ںیہن الچ۔۔۔۔۔  ر

                                                                 

                 

  ان ا وت دیساھ رمکے ںیم دالخ وہا وت ۔۔۔۔۔ ارنیش وک دھکی رک وہبمت اس اس ر
 
ام وک ج

 

 ش

رےنھ اگل

ٹ

 ۔۔۔۔۔ یک رطف ی 

 اک

ن

رن

 

ن ںیم ڈایتل اپ اےئگ ۔۔۔ںیم ےن ڑپکے ڈیب رپ رھک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ای

رتص ےس دےنھکی ںیم وحم 

ن

  وبےتل وبےتل اسےنم داھکی وت وہ اس وک ف
 
رصموف یھت ج

 ایک وسچ راہ وہں۔۔۔۔۔  راھت۔۔۔۔۔۔۔ںیم اتپ ےہ ر

 ایک ۔۔۔۔۔  ر

 یسک ریغ رمایئ ےطقن وک وہ وسےنچ واےل ادناز ںیم وھٹری ےک ےچین ایلگن رھک رک ر

 دےتھکی وبال وت ارنیش ےن وجاب دن ا۔۔۔۔۔۔۔  ر

ہک مہ ںیہن اجےت ایک ۔۔۔۔۔۔اب مت ےھجم روک ریہ وہ اجےن ےس۔۔۔۔۔۔وہ  اس 

  ایک۔۔۔۔۔۔۔  ریک رمک ںیم
 
ی ر

ے

 اہھت ڈال رک اےنپ ف
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رگم ویکں ۔۔۔۔۔۔ اپ ےن یہ وت وبال اھت۔۔۔۔۔۔وہ اس اک ونسٹ ےیل ریغب رپاشین یس  ر

 یل۔۔۔۔۔۔ وب

اہے ۔۔۔۔اینت وصعمم ویکں وہ وہ اس یک آںیھکن وچاتم وبال ۔۔۔۔۔ اور اسھت یہ اس 

ی ک واےل وہوٹنں وک اوگنےھٹ ےس الہسےن اگل۔۔۔۔۔۔۔ رانیش وت 

ٹ

پسٹ
ی ٹ
ل

د 

ٹ

پ ری 
 
ےک ڈی

 رگےن وایل وہ 

 

خظ
م

 

 ر ر

 

 یھت۔۔۔۔۔۔ گ

  

 اس ےن کیلب رلک یک اسڑی نہپ ریھک یھت وج اس رپ اکیف وخوصبرت گل ریہ

یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ن اولں وک وھکل رک رمک رپ الیھپ راھک اھت ۔۔۔۔۔ اور ےکلہ کیم 

 اسھت وہ تہب وخوصبرت گل ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔  راپ۔اور ویجرلی ےک ر

ر وہ  وہ اس ےس اگل وہےت ۔۔۔۔۔ ڑپکے ااھٹےئ ن اھت روم ںیم دنب وہ ایگ ویکہکن اکیف دی 

 یھت۔۔۔۔۔۔۔۔  ریکچ ر
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رک ن ار ن ار اس وک ینعم زیخ ن اوتں ےس گنت رک راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ای

 نپاریٹ رپ اج رےہ ںیہ۔۔۔۔۔  ر

ے
ے

 وہ اس وق

 اس یک ن اوتں ےس ارنیش اک رہچہ انلگر وہ راہ اھت ۔۔۔۔۔  ر

رک اک قہقہ دنلب وہا۔۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 رگم اس وک ن ار ب ار وھگری ےس وناز دیتی۔۔۔۔۔سج رپ ای

ر دعب ر ر  وہ نپاریٹ ںیم چنہپ ےئگ۔۔۔۔۔۔ وھتڑی یہ دی 

ر اکنال۔۔۔۔۔۔۔ وہ ر ر
م
 اگڑی ےس الکن اور رانیش اک اہھت ڑکپ رک ن اہ

۔۔۔۔۔نج ےک ےلگنب ںیم نپاریٹ ریھک یئگ  ر وہ دالخ وہے وت ۔۔۔۔امظع اصج 

 یھت۔۔۔۔۔۔ 

 یھت۔۔۔۔۔  ر

ے

 
پ

رسن نیم ےھت ان یک اکیف ایھچ ن ات چ

ن

رے ی 

ٹ

 اور تہب ی 

ر وعیس الن ر
م
 ںیم ایک ایگ اھت۔۔۔۔۔۔ رنپاریٹ اک ااظتنم ن اہ

۔۔۔۔وہ ان ےس ریگلغب وہےت احل اچل وچاھچ۔۔۔۔۔۔ ےسیک ںیہ ر ر رک اصج 

ن
ن

 ای

۔۔۔۔االسم مکیلع اھبیھب۔۔۔۔۔وہ ان یک 

ن
 

ل ٹف اور ہی ےہ ریمی وائ
ب لک
ںیم 
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ا 

ے

 وبال۔۔۔۔۔۔ومکلی۔۔۔۔۔  ررطف وتمہج وہن

 دیمیھ یس آواز ںیم اس ےن السم اک وجاب دن ا اور رکشہی وبال ۔۔۔  ر

راھ۔ا

ٹ

۔۔۔۔۔۔اور اعتمرف رکواےن اگل۔۔۔۔۔ وہ ےی رس وہ اس وک اسھت ےیل اےگ ی 

 وصےف رپ ےل ایگ۔۔۔۔۔۔  راس وک ای  

ارہ رکےت ر ر

 

 ےک نپاس اج راہ وہ ےہ۔۔۔۔ وہ اش

ے

اپ ادرھ وھٹیب ںیم ای  دوس

 وباتل۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔۔  ر

 

 وہ اابثت ںیم رس الہ گ

 وہ رس الہ رک اس یک رطف ائ۔۔۔۔۔  رای  ڑلیک دور ڑھکی اس وک دھکی ریہ یھت ۔۔۔ممہ ر

 اہے۔۔۔۔۔۔ وہ ارنیش ےک نپاس آرک وبیل۔۔۔۔۔  ر

 ارنیش اس وک وساہیل رظنوں ےس دےنھکی یگل ۔۔۔۔۔  ر

رڈنی وہں وہ اس ےک رہچے رپ رظن اگڑےھ وبیل۔۔۔۔۔  ر

ن

رک یک ٹسیب ف

ن
ن

 ںیم ای

 ااھچ ااھچ ۔۔۔۔یسیک ںیہ اپ ۔۔۔۔۔  ر
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رنم  ر یہ دےنھکی یگل۔۔۔۔۔ اس ےک رہچے رپ وےسیراس ےک وجاب رپ وہ ریحایگن ےس اس وک ر

 رثتات ےھت وج ےلہپ ےھت۔۔۔۔ 

۔۔۔۔  ر

 

 وہ اس وک الجےن ےک ےیل اس یک ن ات وک اونگر رک گ

ر یھب ےئگ ۔۔۔۔  ر
م
 مہ ارثک اسھت اجےت ڈرن رکےن اور تہب ن ار ن اہ

ا وہ اگ۔۔۔۔۔وہ ریغب زنطر

ن

ر ےہ وہ اکرون ا ری تیصخش ںیہ وت انلم المن
م
 ےک یج یج ۔۔۔۔اظہ

ر ںیم رکسمادی۔۔۔۔۔۔۔  وبیل ر

ن

 اور اخ

۔۔۔۔۔  ر

 

ی واہں ےس یلچ گ

ے

ن

ن

خ

ٹ

پن ب

 اور ریپ 

 

 راہین لج۔رک رہ گ

ری۔۔۔۔۔۔اس ےن ای  الگس ایل اور وجس ںیم 

ٹ

ایھب قبس اھکسیت وہں۔۔۔۔ ایئ ی 

 ڈرزگ اک

ارہ رک 

 

 ریتھک یھت۔۔۔۔۔۔ ۔۔اور ورٹی وک اش

ے
ے

ر وق
م
نپاؤڈر سکم ایک ۔۔۔۔۔وہ اےنپ نپاس ہ

 ےک اےنپ ر

رھ  ر

ٹ

ا ارنیش یک رطف ی 

ے

نپاس البن ا اور ارنیش وک الگس دےنی اک اہک۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ رس الہن

 ایگ۔ 
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 میم۔۔۔۔  ر

 س ےک اسےنم یک ہک وہ الگس ااھٹ ےل۔۔۔۔۔ ورٹی ارنیش ےک نپاس ان ا اور رٹے ا ر

 رھ ادرھ دھکی ریہ یھت۔۔۔۔۔۔ اس ےک وبالےن رپ وہ ورٹی یک رطف وتمہج وہئ وج اد ر

 یج۔۔۔۔  ر

 میم اپ وجس ےل یگ۔۔۔۔۔۔؟؟؟؟ ر

 ارنیش وک یھب ایپس یگل وہیئ وہئ یھت وت اس ےس الگس ےل ایل ۔۔۔۔۔۔  ر

 اور ای  یہ اسسن ںیم یپ ایل۔۔۔۔۔۔  ر
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ر دعب وہ اہھت ںیم ڑکپا الگس وھگرےن یگل....۔الگس زور ےس لبیٹ رپ ےنخٹپ ےک   ھچک دی 

  ۔۔۔۔ رگم وہ وٹٹ ایگ۔۔۔۔۔۔ ادناز ںیم راھک

ے یگل۔۔۔۔۔ اہے اوے  راس ےن ہنم رپ اہھت رھک رک زنیم رپ رگے

ن

سٹ
 

ہ

الگس وک دھکی رک 

 الگس ر

 وت وٹٹ ایگ ۔۔۔۔۔ وہ ڑلڑھکایت آواز ںیم وبیل۔۔۔  ر

اہمئ مگیب) ا رک امرے یگ۔۔۔۔۔  ر

 

 اب ومیٹ(ن

ھکاا ۔۔۔۔ وہ لکشمب ا

ن

بپٹ ن

رک یج وک اتبو یگ ںیم ےن ںیہن 

ن
ن

 رےتھٹ وہےئںیم ای

ی۔۔۔۔۔۔۔ وہ ر  
 ی ٹ ن
ٹ

ی ی ی ی ی ی  کک ج 
کک
کک
کک
کک
کک
کک
کک
کک
ک

ر

ن
ن

زور ےس آواز وبیل۔۔۔۔۔۔ای

 دےنی یگل۔۔۔۔ 

رک وج ایس رطف ا راہ اھت ۔۔  ر

ن
ن

 ای

 اس یک اواز نس رک اس یک رطف اھباگ۔۔۔۔۔  ر

 رگم ارنیش وک ڑھکلا رک اےت اس وک ریحایگن وہیئ۔  ر

 ۔۔ اپ ادرھ ںیہ ۔۔ںیم بک ےس اپ وک الب ریہ وہں۔۔۔ ر
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 وہ اس ےک ےلگ ںیم ن ازو ڈال ڈال ےلگ گل رک وبیل۔۔۔۔۔۔  ر

رک اک وت

ن
ن

 ہنم الھک یہ رہ ایگ۔۔۔۔۔۔اور اس وک اتپ لچ ایگ ۔۔۔ہک یسک ےن اس وک وجس ای

 ڈرزگ دی ںیہ۔۔۔۔۔  رںیم ر

ا وبال۔۔۔  ر

ے

 ایک وہ ا ےہ وہ اس وک دنکےھ ےس ڑکپ رک اسےنم رکن

رک یج وہ ہن الگس وٹٹ ایگ اور ومیٹ ھجم ر

ن
ن

  وک امرے یگ ٹلیب ےس۔۔۔۔ ای

 وہ ویکٹ اس ہنم انبےت وبیل۔۔۔۔  ر

ے یک اوازے یھب ا ریہ یھت۔۔۔۔  ر

ن

سٹ
 

ہ

 س  ولگ ان وک یہ دھکی رےہ ےھت اور ھچک 

ا وبال۔۔۔۔  ر

ے

 وکیئ ن ات ںیہن مہ رھگ ےتلچ۔۔۔۔ وہ اس وک الہبن

 اہں اہں ھجم وک دور ےل ولچ۔۔۔۔۔  ر

ا ایپ رھگ آن ا . ومیٹ ںیم اج ریہ ۔۔۔۔۔ ریموہ ای  اہھت امےھت رپ ےل اجیت وبیل....

 ۔۔۔۔۔ ھجم 

وک رھگ ےل اجےنےےےےےےے ا ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ س  یہ اس یک 

رک اس وک اگڑی ںیم اھٹیب رک اگڑی رپ وسار وہ رک 

ن
ن

ن اوتں رپ سنہ رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔۔ای
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 رطف ومڑ دی۔۔۔۔۔۔۔۔  واہں ےس اگڑی رھگ یک ر

ر

 

 ۔۔۔۔۔ اس یک  وت وہ اس وک یہ دھکی ریہ یھتاگڑی الچےت وہےئ اس یک رظن ارنیش رپ گ

اہھت  روخوصبرت آںیھکن وج ےشن یک وہج ےس لکشمب لھک یھت ۔۔۔۔ وھٹری ےک ےچین ر

رک وک وت اج ےکٹھج گل رےہ ر

ن
ن

رےھک اس یک رطف دھکی ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔ ای

 ریخ ےہ ہن۔۔۔۔ اےسی ویکں دھکی ریہ وہ۔۔۔۔۔ر رےھت۔۔۔۔۔ 

 یھٹیب وبیل۔۔۔۔۔۔۔  رںیہن ریخ ںیہن ےہ وہ وےسی یہ ر

 ایک وہا۔۔۔۔۔ ویکں۔۔ ر

 وہ اسےنم دےتھکی وبال ۔۔۔۔۔  ر

ےھجم اپ یک اوھکنں ےس ایپر وہ ایگ ےہ۔۔۔۔ اپ یک اںیھکن ینتک ایپری ںیہ۔۔۔۔۔ 

ے ر ردنمسر ر

ن

سٹ
 

ہ

ی رہگی۔۔۔۔۔ ۔۔۔وہ رلڑھکاےت وبیل۔۔۔اور زور زور ےس   
ن

ن

ٹ

ے

 ی
ٹ ج 

 یگل۔۔۔۔ 

 ںیم ڈلھ ےئگ۔۔۔  ر

ٹ

م
 رکسماہ

ٹ
ن

رک وک وہی

ن
ن

 ای

 ڑی اک دوہٹپ ن ار ن ار ایلگن رپ ٹیپل ریہ یھت۔۔۔۔ وہ رھگ ےچنہپ۔۔۔۔۔ وت وہ اس ر
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ر اکنال۔۔۔۔۔۔۔۔  ر
م
ا اس وک ن اہ

ے

افس ےس رس الہن

ے

رک ن

ن
ن

 ای

رک ےک ےلگ ںیم ڈال دن ا۔۔۔۔۔ ھجم وک ااھٹ رک 

ن
ن

ر یلکن اور ای  ن ازو ای
م
ر۔۔۔۔ وہ ن اہ

م
ا اجو ن اہ

 اجںیئ ہن۔۔۔۔۔۔  ےل ر

ی 

ے

ھن
ب ک

  د

ن

۔۔ہی ڑلیک اج اہرٹ اکیٹ رکواے یگ  ۔۔۔۔۔ وبیل۔۔۔وہ اس یک اجی

 ےک۔۔۔۔  رریحان رک رک ر

ارا  ر

ے

ا رمکے ںیم ےل ایگ ۔۔۔۔۔۔ اس وک رمکے ےک دروازے ےک نپاس ان

ے

وہ اس وک ااھٹن

 ۔۔۔۔ 

ا ۔۔۔رووک۔۔۔۔  ر

ے

ر اک دروازہ دنب رک ےک ان
م
 ںیم ن اہ

اہھت رپوں  ر۔۔۔اےنپوہ دروازہ دنب رک ےک ان ا وت ڈیب رپ ڑھکی وگل وگل وھگم ریہ یھت ۔۔

 رطح الیھپ رک رمکے ںیم اھبگ ریہ یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  یک ر

۔۔۔۔۔  ر

 

ووروغر ےس دےھکی گ
ھ
سگ

 اس وک اےت دھکی اس ےک نپاس ا یگ اور ا

 ںیہن کیھٹ ۔۔۔۔ ںیہن ےھجم دنین ںیہن ا ریہ۔۔۔۔۔۔  ر

ے

عت ٹ
ٹ ت 
ط
 ولچ وس اجو 

 وہ روےنواےل ادناز ںیم وبیل۔۔۔۔  ر
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 اس رپ  ر۔ وہ اسےھجم اپ وک دانھکی ےہ۔۔۔۔

ن

  وہےت وبیل۔۔۔۔۔ اور ااچی
 
ی ر

ے

ےک ف

 کھج یگ۔۔۔۔ر

رک یھب تہب ریحان وہا۔۔۔ اسھت یہ وہ ےھچیپ وہی۔۔۔۔ھچک وبےتل وبےتل وہ ڈیب رپ 

ن
ن

ای

رک ےن رکسماےت ر

ن
ن

د وہ وس یکچ یھت۔۔۔ ای ای 

 

ٹیل یئگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ش

ارے ر

ے

 وہےئ اس ےک وجےت ان

ا رک جنیچ ر

ٹ

 الچ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔   رکےنراور اس وک رتسب رپ حیص ےس ل 

                                                                 

                 

پ اچپ یٹیل   یھت ۔۔۔۔۔ وہ ابشہن ےک رمکے ںیم دالخ وہی وت وہ جپ

 

 دانین ویین ںیہن گ

 تھچ وک وھگر ریہ یھت۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔ابشہن رکف ںیہن رکو س  کیھٹ وہ اجےئ اگ 

 

دانین اس ےک نپاس ارک ھٹیب گ

  اس یک ۔۔۔۔۔رکش ےہ چب رک لکن ائ۔۔۔۔۔۔
 
وہ اس وک یلست دیتی وبل ریہ یھت ج

 استک رک یگ۔۔۔۔۔  ررویت وہ اواز اس وک 

س  ےسیک کیھٹ وہ اجےئ اگ ۔۔۔۔۔ اس ےن ےھجم یسک ےک اہوھتں چیب دن ا۔۔۔۔۔ ونچ 

http://www.neweramagazine.com/


اہ ریرفعجر بنیزاز  روح قشع                                    
 

 New Era Magazine  ش

www.neweramagazine.com    
128 

 اور ایک اچب ےہ ریمے نپاس ۔۔۔۔وہ ٹھپ ڑپی۔۔۔۔  رےہ رڈاال ر

 رھبوہس ےہ ہن۔۔۔۔۔ ریمی اجن رکف ںیہن رکو س  کیھٹ وہ اگ ۔۔۔۔۔۔۔زیلپ اہلل رپر

 رہچہ اہوھتں ےک ایپےل ںیم رھبےت وبیل۔۔۔۔  روہ اس اک 

اہں۔۔۔۔۔وہ اس وک دھکی رک وبیل ۔۔۔۔وت سب رکش رکو ےک اےگ ںیہن یلچ یئگ ارگ مت 

ٰ یج وت ےسیک یتچنہپ۔۔۔۔۔اہلل ےس داع رکو وہ س  کیھٹ رکںی ہن دےتی رتمہ ر  اہلل

 ےگ۔۔۔۔۔ 

ھاارے ےیل ھچک الیت اور اسھت یہ اس وک ےلگ ےس اگل

م

ے

ب

 ایل۔۔۔۔۔۔۔ولچ  ںیم 

 وہں۔۔۔۔وہ رس 

 الہ رک واسپ ٹیل یئگ۔۔۔۔۔۔  ر

                                                                 

            

 اربک اصج  اور افہمط مگیب ےک ر ر

ے
ے

ان اس وق

 

ھاا دمہت ن ادنھ راہ اکش

 

ب ٹ ن

رمکے ںیم 

 اھت۔۔۔۔۔ 

http://www.neweramagazine.com/


اہ ریرفعجر بنیزاز  روح قشع                                    
 

 New Era Magazine  ش

www.neweramagazine.com    
129 

ان ر ر

 

پ ےھٹیب۔۔۔۔۔ایک ن ات رکین۔۔۔۔وہ اکش وک دےتھکی وبول یھب اٹیب بک ےس جپ

 وبےل۔۔۔۔۔۔ 

ا اچاتہ وہں ۔۔۔۔اور اپ رہتش۔ےل رک اجںیئ 

ن

ادی رکن

 

ںیم دانین ےس ش

س وک ےگ۔۔۔۔۔۔۔وہ رواین ںیم وباتل  ۔۔۔۔۔ روک رک ان وک دےنھکی اگل وج ریحایگن ےس ا

دھکی رےہ ےھت۔۔۔۔۔ زیلپ زززز امام۔ن ان ا وہ ارک اےنپ ن ان ا کء نپاس دقومں ںیم ھٹیب 

 داھکی۔۔۔۔۔  رج  ےنافہمط مگیب وکایگ۔۔۔۔۔۔ اربک اصر

 ور دوونں رکسماےن ےگل۔۔۔۔۔۔  ر

اربک اصج  وبےل ۔۔۔کیھٹ ےہ ڈنسے وک ںیلچ ےگ ۔۔۔۔ رگم اٹیب وہ وھتڑا افخ 

اجںیئ وت۔۔۔۔۔وہ اچبریگ ےس وبال۔۔۔۔وکشش رکںی ےگ اٹیب  رںیہ۔۔۔۔ن ان ا اپ ر

 ۔۔۔۔ 

Thank uú so much baba u are the best …….both 

of u are best in the  

world                                           
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  اگل۔۔۔۔۔۔۔ وہ وبےتل اسھت یہ دوونں ےک ےلگ ر

ر لکن ایگ رمکے ےس۔۔۔۔۔  ر
م
 اور ن اہ

                                                                 

                       

 ارنیش یک اھکن لھک وت اس وک اانپ رس وھگاتم وسحمس وہا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ رس یتکٹھج 

  اےنھٹ ےک وکشش رکےن یگل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رک ےک 

ن
ن

یھب اھکن وھکل یگ رگم وہ واسپ ڈیب رپ رگےن ےک ادناز ںیم ھٹیب یگ۔۔۔۔۔ ای

 ۔۔۔۔۔مت 

 کیھٹ وت وہ ۔۔۔۔اہں رس وھگم راہ ےہ۔۔۔۔۔۔۔وہ رس ڑکپ رک وبیل۔۔۔۔۔  ر

رشی وہ اجوں ای  ٹنم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

ن

ا وہں ف

ے

د الن

ٹ

ی ڈ

ن

ی ٹ
 م
لن

 مت وھٹیب ںیم 

 وہ وباتل دلجی ےس ن اھت روم ایگ ۔۔۔۔۔۔۔  ر

 انبرا ر

ٹ

 

ن

 
ےن رور ہنم دوھ رک ن اھت روم ےسلکن رک نچک ںیم اس ےک ےیل یل

 الچ۔ایگ۔۔۔۔۔۔ 
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د ےل رک ان ا۔۔۔۔۔۔وت ےب وہش وہی ڈیب رپ یٹیل  ر

ٹ

ی ڈ

ن

ی ٹ
 م
لن

ر دعب وہ اہھت ںیم  ھچک دی 

 یھت۔۔۔۔۔۔ 

ا  ا دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔ اس وک ہصغ تہب ان 

ٹ

ردیتس ااھٹ رک وجس الپن ا اور دون ارہ ل  وہ اس وک زی 

 ےن یھب ا رسج ر

 

 ںیم ڈرزگ المئ۔۔۔۔۔۔وہ یھب رہگی دنین  ںیم وس گ

ن

س ےک ڈری

 دون ارہ۔۔۔۔۔۔ 

اہش انبےن الچ ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔ ر ر

ن

رک ااھٹ اور ن

ن
ن

 ای

                                                                 

           

ر دعب ارنیش یک اھکن لھک وت اس وک اکیف رتہب گل راہ اھت۔۔۔  ر  ھچک دی 

اےتش یک رٹے ر ر

ن

رک رمکے ںیم ن

ن
ن

 ای

ے
ے

  نپاس ان ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ےیل اس ےکایس وق

Good morning …… Meri jan And 

Assalamualaikum  

 وہ رکسما رک وباتل اس ےک نپاس اھٹیب۔۔۔۔۔۔ اب کیھٹ وہ ۔۔۔۔  ر
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ی ۔۔۔۔وہ اانت وبل رک اخومش وہ یئگ۔۔۔۔۔  ر  
ج ن

ا وبال۔۔۔۔۔ 

ے

 وہ اس اک اہھت ڑکپ ن

 وبیل وج ایس وک دھکی راہ س وک دےتھکیرلک ایک وہا اھت ریما رس تہب درد رک راہ اھت۔۔۔۔وہ ا

اھت۔۔۔۔۔یسک ےن اےکپ وجس ںیم ڈرزگ سکم یک۔۔۔۔ھچک ن اد ےہ سک ےن دی 

  حبص ایھٹ وت رس  ر۔۔۔۔۔اہں ای  
 
ورٹی ان ا اھت۔۔۔۔ رھپ ںیم ےن وجس ایل اور یپ ایل ج

 وھگم راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔ 

اہتش ر

ن

رشی وہ اجو رھپ ن

ن

 ۔۔۔  رکےت۔ااھچ زن ادہ زور ہن ڈاول دامغ رپ ۔۔۔۔۔ ف

                                                                 

                 

  

  

ر نچک ر
م
رنت ااھٹ رک ن اہ اہتش ایک ۔۔۔۔۔ وہ ی 

ن

رشی وہ رک ایئ اور دوونں ےن اخومیش ےس ن

ن

 وہ ف

اپ ںیم ہنم دےی اھٹیب اھت 

ٹ

درھ وہ پیل ن ںیم دوھ رک واسپ رمکے ںیم ا یگ ۔۔۔۔۔۔۔ خ 

 ۔۔۔۔۔۔ 
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رر ےجہل ںیم وبال۔۔۔  ر
 ھ
من
گ

 ارنیش ۔۔۔وہ 

 دایھن ںیم اتکںیب کیھٹ رک ریہ یھت۔۔۔۔ وہ اےنپ ر ر

 اس ےن اس اک ہجہل ونٹ ںیہن ایک۔۔۔۔۔  ر

 یج۔۔۔۔ وہ اس وک دےتھکی وبیل۔۔۔  ر

لک یک وکیئ ن ات ن اد ےہ مت وک۔۔۔۔ وکیسن۔۔۔۔وہ ویفنکز یس وبیل۔۔۔۔۔۔ لک وکیئ 

ی۔۔۔۔۔ ر روبل راہ  
ن

ن

ٹ

ے

 ی
ٹ ج 

 اھت ہک ریمی آںیھکن تہب رہگی  ےہ دنمسر 

ر ر

ن

 زور داتی وبال۔۔۔۔۔۔ ی ظفل رپ وہ اخ

 رسخ وہیئ۔۔۔۔۔۔  ر

ے

 اس یک ن ات ھجمس رک وہ اکونں یک ول ی

  ا راہ اھت  ر
 
ی ر

ے

ا اس ےک نپاس ان ا۔۔۔۔۔۔۔وہ اہتسہ اہتسہ اس ےک ف

ے

اپ رھک

ٹ

وہ پیل ن

 ۔۔۔۔۔ 

ارنیش ےک دقم ریغ ارادی وطر رپ ےھچیپ وہےن ےگل۔۔۔ارس وہ ااملری ےک اسھت اج  ر

 یگل۔۔۔۔۔ 

رک اس ر ر

ن
ن

  ارای
 
ی ر

ے

 رک راک ۔۔۔۔ ےک ف
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 لکشمب ان ےک  درایمن ای  ایلگن اک افہلص اھت۔۔۔ اس ےن دوونں اہھت ااملری رپ رھک رک ر

ااکم رک دےی۔۔۔۔۔۔ 

ن

رار ےک رےتس ن

ن

 اس ےک اسرے ف

  یھب ای یھت۔۔۔۔۔ وہ اہھت یک تشپ اس ےک اگل ےس 
 
ی ر

ے

اور وت لک ریمے تہب ف

 ےس وھچےت وبال۔۔۔۔۔  ررنیم ر

ر ینعم زیخ یس اخومیش ریہ۔۔۔۔ اسھت یہ وہ اس رپ اکھج ۔ر ر  ۔۔رمکے ںیم ھچک دی 

 

ن

ا اس اک رسخ رہچہ دےنھکی اگل۔۔۔۔۔ اور ارنیش رشام رک ہنم اس ےک یس 

ے

ںیم  روہ ےھچیپ وہن

 اپھچ ایل۔۔۔ 

رک رکسما دن ا۔۔۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ای

 اس ےن رنیم ےس وخد ےس اگل ایک ۔۔۔۔۔  ر

  

ا وہں۔۔۔۔۔۔  ر

ے

 ےھجم ای  اکم ےہ وت ںیم ان

 ے ےل رک ن اھت روم ںیم الچ ایگ۔۔۔۔ وہ اتہک ڑپک ر
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 ےیہ۔۔۔۔ ےھجم ولکن اہیں ےس ورہن ااھچ ںیہن وہ اگ۔۔۔۔۔  ر

 رمکے ںیم دنب یھت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ر

ے
ے

 راہین اس وق

ر نپاوں دنبےھ وہےئ ےھت۔۔۔۔۔ اور زور زور ےس خیچ ریہ یھت۔۔۔۔ اےکس اہھت او

 ۔۔اورروینش یک وکیئ رقم ںیہن یھت۔۔۔۔۔۔ ادنریھا اھت۔ر ررمکے ںیم 

  راےتس ںیم اس یک اگڑی وک ھچک ولوگں ر
 
ےن  رراہین اگڑی ںیم یھٹیب یہک اج ریہ یھت ج

 رواک۔۔۔۔ 

رر یھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر
پہ
ہمن

 راہتس وھترا اسنسن اھت او ر دو

د ڈاوک ےہ اکر وریغہ ر ای 

 

ےل رک ےلچاجںیئ ےگ۔۔۔۔۔ ان۔ںیم ےس ای  ےن وہ یھجمس ش

ے یہ روامل ےشیش رپ د

ے

کلت

ن

ی
را یگ۔۔۔۔ اس ےن اس ےک 

م
ارہ وہ ن اہ

 

راےن اک اش
م
کتس دے رک ن اہ

 اس ر

 

ےن  ررھک دن ا سج ںیم ولکروافرم اھت۔۔۔۔سج ےس وہ ادیم ےک ن ازو ںیم وھجل گ

 اس وک دنکےھ رپ ااھٹن ا اور دورسی اگڑی ںیم ےل رک ےلچ ےئگ۔۔۔۔۔۔ 

 س یک اھکن ای  آدنریھ رمکے ںیم لھک۔۔۔۔۔ ا ر
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  ےس
 
   ںیم  روہ ج

ے

یگل  روہش ںیم ای یھت خیچ ریہ یھت اور وخد وک آزاد رکواےن یک وگتن

 وکیئ رمکے ںیم دالخ وہا۔۔۔۔۔۔ دروازہ وھکل رک۔۔۔۔۔۔۔ 

ے
ے

 یھت ایس وق

 اسھت یہ اس ےک ےھچیپ ومدب ادناز ںیم ےکھج رس ےک اسھت رتمح دالخ وہا۔۔۔۔۔  ر

 ےس وبال ۔۔۔۔۔۔ راہین یک  رلک وجس ںیم ڈرزگ مت ےن ڈایل وہ رسرساےت ےجہل ںیم اس

 اوھکنں رپ یٹپ ن ادنھ دی یئگ یھت۔۔۔۔۔  ر

 ںیہن ۔۔۔۔۔ایک ھچک ںیم ےن اب وھکول ۔۔۔۔ وہ ٹھپ ڑپی۔۔۔۔۔۔  ر

ا وبال ۔۔۔۔۔۔ںیم ےن وبال ہن 

ے

 الھجن

ن

ان

ٹ

ںیم دون ارہ وپھچ راہ ۔۔۔۔۔ وہ رکیس رپ اھٹیب ن

 ںیم۔۔۔۔۔۔۔۔  رںیہن ر

  اسےنم ےھٹیب
 
 صخش ےن اھٹ رک اس ےک ہنم رپ ڑپھت اگلن ا رھپ وہ ایھب وبل ریہ یھت۔۔۔ج

 ےک اس یک رکیس رگ یئگ۔۔۔۔۔وہ مین ےبوہش یس وہ یئگ 

ے

ا ایگ ۔۔۔۔۔ اہیں ی

ے

اگلن

را ایک ۔۔۔۔۔۔ایھب یھت۔۔ ا رگم مت ےن ریمی اجن ےک اسھت ی 

ے

۔۔۔ ںیم اہھت ںیہن ااھٹن

 وھچڑ راہ 

 وساچ یھب ۔۔۔۔۔ اسھت ۔۔۔۔۔ ایلگ ن ار ڑکٹے رکوں اگ ارگ اس وک اصقنن اچنہپےن اک
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 کیلب روم ےس لکن ایگ ۔۔۔ر تمح یھب اس ےک ےھچیپ رس اکھجےئ لچ راہ اھت۔۔۔۔  ریہ وہ 

ا ۔۔ ر

ن

 ۔۔اس وک ویہ وھچڑ ان

ر لکن ایگ۔۔۔۔۔۔  ر
م
 وہ وبل رک ن اہ

                                                                 

                           

ان ےن وت ےب ربصی ےس اس دن اک ااظتنر  ر

 

ایک راج اوتار اک دن ےہ ۔۔۔ اکش

 اھت۔۔۔۔۔۔۔۔ 

  اس یک رظن وال الکک رپ ڑپی وت حبص ےک ایگرہ جب رےہ ےھت۔۔۔۔ رات وک وخیش 
 
اور ج

ر ےس اھکن یگل اور اب ےک امرے اس وک دنین یہ ر ںیہن ا ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔ اس ےیل دی 

 اج رک 

س ایگ۔۔۔۔۔۔  ر

ھ
گ

 ااھٹ وہ وفراً ےس اھٹ رک ااملری ےس ڑپکے ےیل اور ن اھت روم ںیم 

اہتش ےک ےیل ڈاگنین ںیم ایگ۔۔۔۔۔ وھتڑ ر

ن

ر دعب وہ ایتر وہ رک ن  ی دی 

ا ےہ ا

ن

اہتش رک ےکچ ےھت۔۔۔۔۔ ریخ ےہ ہن ۔۔۔۔ دکرھ اجن

ن

ج ۔۔۔وہ دیجنسیگ وت س  ن
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ان ان یک آوھکنں ںیم یپھچ کمچ ہن دھکی اکس۔۔۔۔  رےس ر

 

 وبےل۔۔۔۔ رگم اکش

ا ےہ رہتش ےل رک

ن

۔۔۔۔۔۔وہ ن ان ا اپ۔ےن یہ وبال اھت۔۔۔ اج دانین ےک رھگ اجن

ے یک اواز 

ن

سٹ
 

ہ

اچیبریگ ےس وصعمتیم ےس وبال وت۔۔۔ اس ےک اکونں ںیم اربک اصج  ےک 

 وت وہ ان وک 

 ونصمیع وھگرےن اگل ۔۔۔۔۔۔  ر

 افہمط مگیب یھب رکسما دی۔۔۔۔۔۔  ر

ر ربص رکو ارام ےس   ےتلچ راٹیب ےتلچ ںیہ وھتری دی 

ے

اہتش رکو ایتروہ اور دو ےجب ی

ن

 ن

 ںیہ۔۔۔۔۔۔اوےک۔۔۔۔ 

اہتش رکےن اگل ۔۔۔۔۔۔۔ او ر

ن

 ےک ن ان ا وہ وخیش وخیش ن

                                                                 

                      

اہمئ مگیب ےک رھگ ےک ٹیگ رپ ڑھکے ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

 

 کیھٹ دو ےجب وہ ولگ ن

ر دعب ٹیگ وھک ر  ےنل یک اواز ای۔۔۔۔۔ردروازے رپ دکتس دی وت ۔۔۔۔۔ وت ھچک دی 
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روز

ن

ی رکےت ںیم رس رپ دوہٹپ اوڑھ ےک تہب دروازہ دانین ےن وھکال اھت ۔۔۔۔۔ وہ ف

ان وک دھکی رک وہ دروازے ےک اےگ ڑھکی وہ یئگ۔۔۔۔ 

 

ایپری رگلیہ یھت۔۔۔۔۔ اکش

 اھبےگ ا رےہ۔۔۔۔۔  ایک ےہ ۔۔۔۔۔ وج ادنر ر

  اسےنم اربک اصج  وک دھکی ر ر
 
پ گل یئگ۔۔۔ وہ ایھب ہلمج لمکم رکیت ج  رک جپ

 ایم رھگ یہ ےہ۔۔۔۔۔۔ الکن اےئ ہن ادنر وہ رشدنمہ یس وبیل۔۔۔۔۔۔  ر

ا ادنر الچ ایگ ۔۔۔۔دانین ےن 

ے

اک ےس یھکم اڑان

ن

ان یھب ن

 

س  ادنر ےلچ ےئگ۔۔۔ اکش

 تشپ وک وھگرا وجاب الوجن ںیم دالخ وہ ےکچ ےھت۔۔۔۔۔۔۔۔  راس یک ر

ر۔لکن۔ریہ یھت۔۔۔۔۔ ر
م
اہمئ مگیب وج نچک یس ن اہ

 

ان وک دھکی رک وھتڑا ریحت ر رن

 وہیئ۔۔۔۔۔ 

ٹپ 

ن

ھت
 
چ

اےگ  راٹمیت افہمط مگیب ےس ےلگ ںیلم۔۔۔۔۔ وہ یھب وخدشیل ےس راالسلم مکیلع! وہ 

۔۔۔۔۔۔۔ 

 

رھ رک ان ےک ےلگ گل گ

ٹ

 ی 

ر امجن وہ ر ر وہ ان وک ڈراگنئ روم ںیم ےل ایئ۔۔۔۔ اور وصےف رپ س  ی 

 ےئگ۔۔۔۔۔۔۔۔ 
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 دانین اےنپ  ر

 رمکے ںیم اج یکچ یھت۔۔۔۔  ر

ان ےک وادلنی ےھٹیب ےھت۔۔۔اور داںیئ واےل اسےنم واےل وصےف رپ۔۔۔۔اک

 

ش

 رھک رک ھٹیب ایگ۔۔۔۔

ن

ان

ٹ

 رپ ن

ن

ان

ٹ

ان ن

 

رہ اےسی ےل راہ اھت وصےف رپ اکش

ن
 

اور رمکے اک اجی

 یلہپ ن ار ان ا ےہ۔۔۔۔۔  رےسیج ر

 اپ اچے ںیل ےگ ن ا ڈنھٹا۔۔۔؟؟؟ ر ر

اہمئ مگیب وصےف ےس اےتھٹ وہ ر

 

  وبںیل۔۔۔۔۔۔ رۓن

ارے رھگ ںیم  رںیہن ںیہن ںیمہ درالص ھچک تہب اخصر
م
 اچےیہ ےہ ارگ اپ دںی دںی وت ہ

 روقن ا اجے یگ۔۔۔۔۔  ر

ادنئ ںیم رگدن

ے

م ےن یھب ان یک ن

 ی گ
ہٹ
م
ط

اابثت ر راربک اصج  ااسفتسر رکےت وبےلاور اف
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 ںیم الہیئ۔۔۔۔۔ 

 یج یج ۔۔۔۔۔ رضور اپ وبںیل۔۔۔۔  ر

 ںیم اپ یک ایک دمد رک یتکس وہ وھکےل دل ےس وبںیل۔۔۔۔۔  ر

ا

 

ن ےک ےیل امانگن اچےتہ ںیہ ۔۔۔۔۔ مہ تہب ادیم ےل رک آںیئ ںیہ مہ دانین وک اکش

 ےس اگل رک روھکں یگ۔۔۔۔۔ 

ن

 ے اگ ۔۔۔۔۔ یٹیب انب رک اور یس 
ت
 
خ
ک

 

ے

۔۔۔۔۔ زیلپ عنم م

ل 
ب لک

 

 وےسی یہ ےسیج اپ ےک رھگ ںیم ےہ۔۔۔۔۔  ر

  آوھکنں ںیم ادیم ےیل وبیل۔۔۔۔۔۔ افہمط مگیب ر

اہمئ مگیب ریحان رظنوں ر ر

 

 ےس دھکی ریہ یھت۔۔۔۔۔ ےلہپ وت ن

ٰ انتک رہمن ان ےہ۔۔۔۔۔۔  ر  آوھکنں ںیم اوسن ا ےئگ ۔۔۔۔۔ ہک اہلل

ن

 رھپ ااچی

یج یج رضور ۔۔۔۔۔ ےھجم وکیئ ارتعاز ںیہن۔۔۔۔۔۔ وہ اوسن اصف رکےت ر ر

 وبںیل۔۔۔۔۔۔۔ 

ان یک وت وخیش ےس

 

  اہنل وہ راہ اھت۔۔۔ہی ویہ اجاتن اھت ہک وہ ےسیک وخد وک اکش
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۔۔۔ ڑگنھبا ڈاےنلر ر

 

 اس یک وخیش وہا وہ گ

ن

  روک راہ ےہ۔۔۔۔۔اہکااچی

 ںیم دانین ےس وپھچ رک اپ وک وجاب دوں یگ۔۔۔۔  ر

ا اھک رک اجےی اگ ر

ن

 ۔۔۔۔۔۔ وہ رکسما رک وبیتل نچک ںیم یج یج رضور۔۔۔۔۔ںیلچ اپ اھکن

 یلچ یئگ۔۔۔۔۔  ر

                                                                 

                 

 ۔۔۔ دانین رمکے ںیم ابشہن ےک نپاس یھت۔ ر

ان ےک اےن اک وسچ ریہ یھت ر

 

ہک وہ  وہ وسئ وہئ ابشہن ےک رہچے وک دےتھکی وہے اکش

 ویکں اے ںیہ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

د ایم ےس وکی اکم وہ اگ اس ےیل اے ےہ۔ ر ای 

 

 ۔۔۔ ش

۔۔۔۔۔۔۔ ر

 

 ریخےھجم ایک۔۔۔۔۔ وہ دنکےھااکچگ

ان رمکے ںیم دالخ وہا۔۔۔۔۔۔  ر

 

 اکش

ن

  ااچی
 
 ج

 اور زن ا ر

 

 ںیم اگ

ے

اول ےس اج یگل۔۔۔۔۔۔۔ دانین۔وت تکس

ے

 ن ن
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ا وہں۔۔۔۔۔  ر

ے

 امام ای  ٹنم ںیم وارشوم ےس وہ رک ان

 دےتھکی وبںیل وج اجےن ےک ےیل ڑھکا اھت۔۔۔۔۔ کیھٹ ےہ ۔۔۔۔۔ افہمط مگیب اس وک ر ر

 وہ اسےنم واےل رمکے ںیم الچ ایگ اہجں ےس دانین وک اجےت داھکی اھت۔۔۔۔۔  ر

۔اایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ ر ر

ے

 اتلچ وہا اس ےک رمکے ی

وہ ایھب رمکے ںیم دالخ وہا وت دانین ےک اسھت ابشہن وک یھب داھکی وج وس ریہ یھت 

ان ےن 

 

  اکش
 
 ۔۔۔۔۔ دانین  وت اھٹ رک ڑھکی وہ یگ وہ ڈر رک ےنخیچ وایل یھت ج

رھ رک ہنم رپ اہھت راھک۔۔۔۔۔۔۔  ر

ٹ

 زیتی ےس اس یک رطف ی 

 ازے ےس اگل دن ا وج دنب اھت ۔۔۔۔۔ اور ن اھت روم ےک درو ر

ن ات اکن وھکل رک نس ول رھپ الچ اجؤں اگ۔۔۔۔۔۔ اور یخیچ وت ااھچ ںیہن وہ اگ رای  ر ر

 ۔۔۔۔۔۔ 

ا اچاتہ وہں مت ےس۔۔۔۔۔  وھترے افےلص رپ ڑھکا  اہتسہ آہتسہ اس رپ ر

ن

ادی رکن

 

 ںیم ش
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 مب۔رگاراہ اھت۔۔۔۔۔۔۔دانین یک آںیھکن ریحت ےس لیھپ یئگ۔۔۔۔۔۔ 

ا ایت ےہ رر رہتش الن ا وہں ۔۔۔۔۔ اہں رک دانی اخوماو

ن

ردیتس یھب رکن  یش ےس ورہن زی 

 ےھجم۔۔۔۔۔۔ وہ ااس وک دیجنسیگ ےس دھکی رک وبال۔۔۔۔۔ 

 دانین۔اس اک ےلہپ یہ ہصغ دھکی یکچ یھت اس ےیل دلجی ےس اابثت ںیم رس الہ 

 دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ر لکن ایگ ۔۔۔۔ر ر
م
 ۔ وہ ابشہن رپ ای  رظن ڈال رک ن اہ

 ر ر

ن

 ۔۔۔ وہ اس وک تہب امیبر یگل۔۔۔۔۔ آوھکنں ےک ےچین ےکلہ ۔۔۔۔ الیپ رن

رر وہ یھب ادرھ یہ اجریہ یھت ۔۔۔۔
کلک

ن

ی

ے 
س

ن

ٹ

 

چ
ک

ووا وت 
لہ

ن

ج
د اھکےن  روہ ڈراگنئ روم ںیم دا ای 

 

ش

 اک انہک اھت۔۔۔۔۔ 

اہمئ مگیب وک رواک۔۔۔۔۔ یج اٹیب ایک وہا وہ اس وک وساہیل رظنوں ر

 

 وہ رمکے ںیم ان ا وت ن

 دھکی رک وبیل۔۔۔۔  رےس ر

 ایٹن۔ابشہن کیھٹ ےہ ہن۔۔۔۔۔  ر

د راہ اھت وت یطلغ ےس رمکے ںیم الچ ایگ اس ےک۔۔۔۔۔  ر

ٹ ن

 ںیم وارشوم ڈوھی
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 دن ا۔۔۔۔  رے س  اتب اس یک ن ات نس رک ان یک آںیھکن  اوسنں ےس رھب یئگ اور روےت وہ

ٰ ر وخویشں  راس وک اےگ راربک اصج  اور افہمط مگیب وک یھب تہب دھک وہا اور داع دی ہک اہلل

 ےس ونازے۔۔۔۔۔۔۔ 

ان وک یھب 

 

۔۔۔۔۔ اکش

 

ر لکن گ
م
 انیم ۔۔۔۔ وہ اوسن اصف رکیت ان وک اھکےن اک وبل رک ن اہ

 اکیف دھک وہ ا ۔۔۔۔ اور  ای  دم وہ اداس وہا۔۔۔۔۔۔  ر

                                                                 

                 

رک رھگ ںیم دالخ وہا وت ارنیش وصےف رپ ھٹیب رک وکی رپورگ ر

ن
ن

 ام دھکی ریہ یھت۔۔۔۔۔ ای

 ۔۔۔۔۔ وکیئ الگب گل ریہ یھت۔۔۔۔۔ ےلگ ںیم وھجاتل 

 

راک یم

ن

 یک ف

ن

وہ الل رن

 دوہٹپ ر

 رک الرپوایہ ےس ایل وہا اھت سج وک ےنلسھپ رپ وہ ن ار ن ار زیباری ےس واسپ کیھٹ ر

ر ےس اے اگ وت دعب ںیم وکی ولشار ضیمق  رک دی 

ن
ن

ریہ یھت۔۔۔۔۔ ویکہکن اس وک اگل اھت ای

 اور دکمھ ر اہ اھت۔۔۔۔۔ ن اولں اک اکلہ اسوجڑا  رڈال

ن

راق ےس اس اک رن

ن

ےل یگ۔۔۔۔۔ ف
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 وہا اھت سج ےس ھچک ن ال۔لکن رک رہچے وک وچم رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔  رانبن ا ر

رک وشخ 

ن
ن

ردی  ان ا وت اس ےن ویٹی ےس رظنںی ااھٹ رک اسےنم داھکی وت ای

ن
ن

رک اتلچ وہ ی

ن
ن

 ای

۔۔اپ بک اے وہ وصےف ےس ڑھکے ررظنوں ےس اس وک یہ دےنھکی ںیم وحم اھت۔۔۔۔ر

رےتھ وبال وج اس 

ٹ

  اپ ےن ےھجم ن اد ایک ۔۔۔۔۔ وہ اس یک رطف ی 
 
وہےت وبیل۔۔۔۔ ج

ردی  وہےن رپ ای  دقم ےھچیپ وہی اور

ن
ن

رک  یک ی

ن
ن

وصےف رپ ھٹیب یگ۔۔۔۔۔ اسھت یہ ای

 ایگ۔۔۔۔۔۔  رھٹیب ر

وورڑےت۔۔۔الکہےت ۔۔۔۔اوررظنے اکھجےئ 
م
گلی ااں

ن

ی
وہ ۔۔۔۔ںیم۔۔۔ وہ ا

وویئ
ی ک

ے

لٹ

۔۔۔۔۔اپ ےھجم اےنپ رھگ واولں ےس بک ولماے  ریس یچب یگل۔۔۔۔۔ ر ر وصعمموب

 ےگ۔۔۔۔۔؟؟؟ ؟

 اس ےک وسال رپ وہ اداس وہا۔۔۔  ر

 ر
 
ا ن ان ا ںیہن اےن دںی ےگ ۔۔۔۔۔  رن ار اپ وک اتبن ا اھت ہن ہک ج

ے

 ہی س  ںیہن وھچڑن

ے

ی

 نشیم ےہ وہ وپرا وہ وت رضور ںیلچ ےگ وہ اس ےک اہھت ر

ٹ

 سب الس

ے

 وچاتم رای  دو دن ی

 وبال۔۔۔۔۔ 
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۔۔۔۔۔  ر

 

 اس یک رحتک وہ انلگر وہ گ

 ےس اگل ایل۔۔۔۔۔  رریمی اجن۔۔۔۔!! ر ر

ن

رک ےن رکسماےت اس وک یس 

ن
ن

 ای

                                                                 

                 

  وپاھچ ایگ وت اس ےن اہں رک دی ویکں ےک ہس وایعق اس یک ر
 
دیکمھ ےس ڈر  رداین۔ ےس ج

 یئگ یھت۔۔۔۔۔۔ 

ر  رریمی یچب ۔۔۔۔اوھنں
م
 ےن دانین اک اماھت وچم ایل ۔۔۔۔۔اور وخش رےنہ یک داع دیتی ن اہ

 واےل اکورٹن رپ ےگل وفن ےک نپاس یلچ یئگ۔۔۔۔  ر

 اکل رک ےک ان وک ربخ دںی ںیکس۔۔۔۔۔۔۔۔ ےہک ر ر

 اوھنں ےن اکل ےک وت دورسی لیب رپ ااھٹ ایل ایگ۔۔۔۔  ر

اہمئ مگیب ےن السم ایک۔۔۔  ر

 

 االالسم مکیلع! ن

 م !!! ومھت سیپ ےس افہمط مگیب یک آواز ارھبی۔ ومکیلع االسل ر

 احل اوحال ےک دعب اوھنں ےن دانین ےک راضدنمی اک اتبن ا۔۔۔۔۔۔  ر
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ارخی  ےط رکںیل ےگ ۔۔۔۔وہرتہب تہب

ے

ل ا رک ن
ممک
ہ

 ررانسیئ 
ن

ن

چ
ھن 
پ
چ

وخیش  ر ابمرک وہ اتہب

۔۔۔ 

 

 ےس اہنل وہ گ

 یج یج رضور اپ۔اک۔یہ رھگ ےہ  ر

 وفن رھک دن ا۔۔۔۔۔۔  ردو اچر ن اوتں ےک دعب اوھنں ےن ر

                                                                 

            

  اتپ الچ ۔۔۔۔۔ وت تہب وخش وہا اور ےب ربص ےس لک اک ااظتنر رکےن 
 
ان وک ج

 

 اکش

 اگل۔۔۔۔۔۔ 

رک وک اتبےن ہک ےیل اکل یک۔۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 اس ےن ای

اراض ےنہ اگل ہک ےلہپ ےھجم ویکں ںیہن ر

ن

رک ےلہپ وت وخش وہ ا رگم دعب ںیم ن

ن
ن

 ۔۔۔۔۔ اتبن ا رای

ا ہن اےسی ریتی رظن گل اجیت وت۔۔۔۔۔  ر

ے

 ن ار۔۔۔۔۔ ن ات یکپ رک ےک اتبن

ا وبال۔۔۔۔۔  ر

ے

 وہ رشارت ےس اس وک ریھچن

رک یک ریحت ںیم ڈویب اواز ایئ۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ایک!!!!! دورسی رطف ای
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راق رک راہ اھت ۔۔۔  ر

ن

 ن ار م

 وساچ یکپ ربخ دوں۔۔۔۔۔۔  ر

 اکناتل وبال ۔۔۔۔۔۔۔  ر

ے
ن

 وہ دای

 ٰ ر ںیم اس وک ھجت وک وخلچ اہلل

ن

 ایتر رانھک ۔۔۔۔۔وہ اخ

ٹ

 
ش رےھک۔۔۔۔۔اور رٹی

 وبال۔۔۔۔۔۔  راتجےت ر

ا ۔۔۔۔امر دوں اگ ای  زیپا ریتے ہنم رپ وہ رگدن۔ارکاےت 

ن

ااھچ اوے روےن ہن گل اجن

 ےسیج وہ وایعق اس ےک اسےنم ےہ۔۔۔۔۔۔  روبال ر

ا وگنما رک ریھک۔۔۔۔ورہن ر

ن

رار اک اھکن

ن

م
 ااھچ ںیہن وہ وجنکس ۔۔۔۔۔۔ وپرے سیب ہ

 ن اوتں ںیم رصموف رےہ۔۔۔۔۔۔۔ر اگ۔۔۔۔۔ ر

ے

ر ی  اےسییہ دوونں اکدیفی 

                                                                 

            

  

  

http://www.neweramagazine.com/


اہ ریرفعجر بنیزاز  روح قشع                                    
 

 New Era Magazine  ش

www.neweramagazine.com    
150 

  

 دو دن دعب۔۔۔۔۔  ر

رک یک آھکن جف ےس ےلہپ لھک۔۔۔۔۔ اس ےن دجہت یک امنز ادا یک ۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ای

 اس یک آھکن ےس اوسن لکن اے۔۔۔۔۔ د ر

ے
ے

 اع ےک وق

اجاتن ےہ ہک ںیم یسک وک البوہج۔اصقنن ںیہن داتی ۔۔۔۔سب اج وج  ریمے رب۔۔۔۔ وت

 وہےن ر

ےہ اس ںیم اچےہ ریمی اجن اجے رگم یتمیق اجن اچبےن ںیم اکایمب وہاجوں اج راہ ر

رایئ وک متخ رکےن یک ای  وھچیٹ یس ر وکشش رک  ر۔۔۔اج ےھجم اینت تمہ دانی ہک ںیم ی 

 ولں۔۔۔۔۔ 

 وہ ایگ ۔۔۔۔ داع ےک دعب اس ےن رہچے رپ اہھت ریھپر ر

ے
ے

 ا وت جف اک وق

ر ان ا وت اس وک رظن
م
  ن اہ
 
 ارنیش رپ ڑپی وج ےب ربخ وسیئ وہیئ یھت دون ارہ ووض ایک اور ج

 ۔۔۔۔اس ےک ےبمل ن ال ھچک رتسب رپ ےھت اور ھچک اس ےک رہچے رپ رھکبے وہےئ ر

 ےھت۔۔۔۔۔ 
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راھ ۔۔۔۔۔اور اس ےج رہچے اکن ےک ےھچیپ رک

ٹ

ا اس یک رطف ی 

ے

رک رکسما ن

ن
ن

ےک  رای

ر رھپ اکن ںیم رسوگیش یک۔۔۔۔  ر۔۔۔۔۔ 
 
 اس وک رہچے وک داھکی ھچک دخ

 ان ا ےہ۔۔۔۔۔ ارنیش ومدنی ریمی اج

ے
ے

ٰ یج نپاس احرض ی وگلاےن اک وق  ن اھٹ اجو اہلل

رک وک داھکی اور رکسما رک اابثت ںیم رس الہ دن ا۔۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ومدنی آوھکنں ےس ای

 ںیم یلچ یئگ۔۔۔۔۔۔ وہ ےھچیپ وہا اور وہ وجےت اڑیتس ن اھت روم ر ر

ر ایئ وت اس اک رہچہ من۔اھت ۔۔۔۔  ر
م
ر دعب ن اہ  ھچک دی 

 درھ یہ رپےھ ےگامنز ۔۔۔رآپ ا ر

 وہ اس وک دےتھکی وبیل۔۔۔۔۔  ر

ا وبال۔۔۔۔۔۔  ر

ے

 ین اج ںیم ادرھ یہ ڑپوھ اگ اینپ اجن ےک اسھت ۔۔۔۔۔وہ اجے امنز اھچبن

 ز ادا یک۔۔۔۔ ارنیش یھب اانپ ہلصم اسھت یہ اھچب ایل ۔۔۔۔دوونں ےن امن ر

ا ڈیب رپ ھٹیب ایگ۔۔۔۔اور ارنیش وک یھب نپاس اےن اک وبال۔۔۔۔۔  ر

ے

رک ہلصم ہہت رکن

ن
ن

 ای

رک ےن ای  رہگا 

ن
ن

 ای

ے
ے

وہ یھب رظنںی اکھجے اس ےک اسےنم ھٹیب یئگ ۔۔۔۔اس وق
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ا   اھت ہن ہک دو دن دعب ای  نشم رپ راسسن ےل رک ن ات رشوع یک۔۔۔ ںیہمت ںیم ےن اتبن 

ا ےہ۔۔۔۔وہ اس 

ن

 ےک اہھت اےنپ اہوھتں ںیم اتیل وبال۔۔۔۔ اجن

دےنھکی  ریج ۔۔۔۔ اس یک اواز ںیم ھچک ااسی اھت ہک وہ یھب رہچہ اورپ ےیک اس ےک رہچے وک 

 یگل۔۔۔۔۔ 

ان ےنیل اے اگ 

 

 واسپ ہن ان ا وت ںیہمت اکش

ے

اج ریما نشم ےہ ۔۔۔اور ارگ ںیم لک ی

 ۔۔۔۔ 

 ریمےایم ن ان ا ےک نپاس ےل اجے اگ۔۔۔۔  ر

ا ہک ںیم اب اس داین ںیم۔۔۔۔۔  راور ھجمس ر

ن

 اجن

وہ ایھب اانت وبال یہ اھت ۔۔۔۔ ہک ارنیش ےن ڑتپ رک اہھت اس ےک وہوٹنں رپ رھک  ر

 دن ا۔۔۔۔ 

  الہےن یگل۔۔۔۔ اور رس یفن ںیمر ر

رک ےن اس یک اوھکنں ںیم ایک ںیہن داھکی۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ای

 دھک۔۔۔ادایس ۔۔۔ھچک وھک دےنی اک ڈر۔۔۔۔  ر
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رک ےک اہھت اھت اس یک آوھکنں ےس ومیت ر

ن
ن

 ےب وبل وہےت اہوھتں رپ رگ رےہ ےھت وج ای

 اور ای  اس ےک رہچے رپ۔۔۔۔  ر

رک ےن اس ےک اہوھتں  رپ اےنپ ل  رےھک۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ای

 زیلپ ایک اےسی رو یگ اب ۔۔۔۔  ر

ے ایپےل ںیم ےلوبال۔۔۔۔ ر
ک
 وہ اس وج دےتھکی رہچہ اہوھتں

 ے نپاس یہ رےہ۔۔۔۔ اپ ںیہن اجںیئ ہن وکیئ اورالچ اجے اگ ۔۔۔۔ریم ر

ری وات 

ن

ر ںیہ۔۔۔۔۔اھبیئ ےہ اب ںیم اخ
م
ریمی اجن وہ یھب وت یسک ےک ےٹیب ںیہ وشہ

ٰ ےھجم اکایمب ںیم وخد رغض وت ںیہن نب اتکس ہن۔۔۔۔ریمے ےیل ا اہلل

ن

 داع رکن

 اس اک رہچہ اپھتپھت رک وبال۔۔۔۔  ررکے۔۔۔۔وہ 

ٰ اپ وک ریمی رمع یھب اگل دے۔۔۔۔وہ اس ےک امےھت ر  رپ ل  ریتھک۔۔۔  راہلل

رک ریحان اس اس وک دھکی راہ اھت۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ای

را ایپر ا راہ ےہ وہ اس وک رشارت ےس اینپ رطف چنیھک رک وبال۔۔۔۔   رریخ ےہ ر

ٹ

 ہن۔۔۔ ی 
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رے ںیہ۔۔۔  ر  اپ تہب ی 

ٹپ یگ۔۔۔۔۔  ر

ن

ھت
 
چ

رک ےن اجن دار ہہقہق اگلن ا ۔۔۔۔وت ادنیش 

ن
ن

 ای

ا اچاتہ اھت سج ںیم وہ اکایمر ر

ن

 ب وہا۔۔۔۔  وہ اس اک دایھن اٹبن

اا اھت۔۔۔۔۔ اس ےیل اس ےک

ن

کلی

ن

ی
 

ے

ر ی اہتش ایک اور اور ایتر  راس ےن وھتڑی یہ دی 

ن

اسھت ن

 وہ ر

 رک لکن ایگ ۔۔۔۔۔  ر

                                                                 

                 

 اےنپ ےلگنب ںیم اھت۔۔۔۔ اہجں تخس ویکسریٹ ےک ااظتنامت ےیک ےئگ ر

ے
ے

 ہمیچ اس وق

 ےھت۔۔۔۔ 

ر

ن

ان

ٹ

 اس ےک رہچے رپ ہصغ اور  روہ الوجن ںیم وصےف رپ ن

ے
ے

رچاہے اھٹیب ےہ۔۔اس وق

دیجنسیگ ےہ۔۔۔۔ اوراےنپ اسےنم ڑھکے آدویمں۔۔۔۔وج اس اک اکم رکےت ےھت 

 اسےنم رس اکھجے ڑھکے ےھت۔۔۔۔  راس ےک ر
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ر وہیئ وت اےنپ ااجنم ےک ےیل ایتر رانہ ۔۔۔۔۔وہ ان دھکی رک  ر

ٹ

ارگ اج وکیئ رگی 

 ۔۔ اھکنپرا۔۔۔

پ ےئگ۔ ر

ن

 ۔۔۔۔۔ اس ےک ادیم اکی

پووری نیلپ ےس اکم ایک ایگےہ۔۔۔۔۔۔ر ر
ت

ے

قٹ
 یج اصج  اوس

  

 ان ںیم ےس ای  ڈرےت ڈرےت وبال۔۔۔۔۔۔۔   ر

 ا ایگ ےہ ڑلویکں وک ڈویلیر رکےن اک اور اکم وہےن ےک دعب وج 

ے
ے

ممہ ۔۔۔۔۔ اجو وق

 وہ دھکی انیل۔۔۔۔  ررمق۔ےلم ر

ام وہےن 

 

 مین ادنریھا اھت اور ش

ے
ے

 اھت  رںیم ھچک یہ وہ س  یج وبےتل لکن ےئگ اس وق

ے
ے

وق

 ۔۔۔۔۔ 

 ھچک آدیم ےئگ ۔۔۔۔۔اہجں ےت اخےن ںیم ڑلایکں وموجد ںیھت۔۔۔۔۔۔۔  ر

را اھت۔۔۔۔۔  رڑلویکں

ٹ

 ےہ۔۔۔۔ ہہت اخہن یھب اکیف ی 

ے

یک دعتاد دووس ےس ڈاھیئ وس ی

ہگج  رسج ںیم وہ ڑلایکں ھچک اوغا رکےت ۔۔۔ارس ھچک وک ایپر ےک اجل ںیم اسنھپ رک اس ر
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 ےل آت ے

 ۔۔وہ ایھب اس ہگج اے یہ ےھت ہک ان ںیم ےس ای  وک یسک یک وموجدیگ اک ۔۔۔۔۔۔۔

 ااسحس وہا۔۔۔۔۔ 

رھ ر

ٹ

د رن ایق اےگ ی 

ٹ

لکن ایگ  ررےہ ےھت رگم وہ سسجت ںیم اھت ہک اہیں وکیئ ےہ وہ دورسی اسی 

 ۔۔۔۔ 

رک یک آواز ایئ۔۔۔۔سج اک۔بلطم اھت ہک 

ٹ

 یسک ےن اس یک رگدن دوبیچ اور ک

ن

 ااچی

  ن اے ن اے ہک اکچ ےہ۔۔۔۔ وہ اب اس داین وکر ر

                                                                 

                 

رک ےن ھچک رضوری اکم رکےن اسف ان ا اھت۔۔۔۔۔ اس ےیل وہ اکم اٹمن رک واسپ الچ ایگ ر

ن
ن

 ای

ا اھت۔۔۔۔۔ 

ن

 اہجں اس ےن س  وک نیلپ ےس ااگہ رکن

۔۔۔۔۔ وہ گنٹیم روم اچنہپ اور ادنر دالخ وہا اہجں اس یک میٹ۔اس وک ااظتنر ںیم یھت ر

 

گٹ

ران ا۔۔۔اور ابسن وکدیجنس
م
 دہ

ن

ن
 
پلٹ ی م
ہ

ے دےنھکیاگل۔۔۔۔۔ارگ وکیئ اےنس ای  ن ار رھپ رس
س
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 اس الپن ےس قفتم ںیہن ےہ وت وہ اج اتکس ےہ ۔۔ س  اینپ رمیض

ےک امکل ۔۔۔۔ ںیم یسک وک یھب وفرس ںیہن رکوں اگ۔۔۔۔ن ا ارگ ومت اک ن ا یسک زیچ اک ڈر 

ر

ٹ
ن

 
پ

  یک وبیجں ںیم اہھت ڈااتلوبال اور س  وک ےہ وت وہ اج اتکس ےہ۔۔۔۔ وہ اینپ پ

 دےنھکی اگل۔۔۔۔  ر

 ون رس مہ اپ ےک اسھت ںیہ ۔۔۔۔  ر

ار ر

ے

اری زدنیگ اریجن انب ریھک ےہ اس وک اج مہ ومت ےک اھگٹ ان
م
رک  رسج صخش ےن ہ

 رےہ ےگ۔۔۔۔۔ 

 اچےہ ںیمہ اجن یہ ویکں ہن دینی ڑپے۔۔۔۔۔ اس ےن ریمی نہب یک زدنیگ ابتہ رک دی 

 ںیہن وساچ ہک وہ وصعمم ےہ ایھب۔۔۔۔ وک امر دن ا ۔۔۔ ہی یھب راس ر ر

  من وہی۔۔۔۔۔ر ر
 

 وبےتل وبےتل درانئ یک ا وھکنں یک وپری

ان ےن اسرے رمیکے 

 

وت کیھٹ ےہ۔۔۔۔ اج رغمب ےک دعب ےلکن ےگ ۔۔۔۔۔اکش

 ںیہ اور ۔۔۔۔۔  رکیہ رکوا ےیل ر

ے ںیہ۔۔۔۔۔  ر

ے

کلت

ن

ی
ا ےہ وت 

ے

 ایھب وھتڑا ادنریھا وہن
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 کل۔۔۔۔  رٹسیب اف ر

ر لکن ایگ۔۔۔  ر ر
م
 وہ س  وک وباتل ن اہ

                                                                 

                 

د وایل ہگج رپ ےھت اہجں س  ولگ ان رپ 

ٹ  

رظن رےھک  روہ س  اس ےک ےلگنب یک یلھچپ اسی

ا ےہ۔۔۔۔۔ 

ن

 وہےئ ےھت۔۔۔۔ ریمے نیت وبےنل رپ ہلمح رکن

 اوےک۔۔۔ ر

  ےئگ۔۔۔۔ اس ےن ےسیج یہ نیت وبال وت وہ اچروں  رطف لیھپ ر

س دویہ اگڑز رہپدہے 

ٹ 

ھچک اےجس اسھت ےھت وت ےلھچپ دروازےےکنپاس اے اہجں

 اس اس ےنر

ن

ردی  اےت ہک ااچی

ن
ن

راھ وہ اس ےک ی

ٹ

 رےہ ےھت۔۔۔۔وہ اس یک رطف ی 

   ےس نگ اکنیل اور ان دوونں ےک رس ےک وچیبں چیب وگیل امر
 

ری سج ےس وہ ویہ اےنپ چ

 اگل

ن

  دی۔۔۔۔ اور ن ایق وک یھب اےن اک ڈریھ وہ ےئگ۔۔۔۔۔۔۔ اس ےن ادنر الچن

 لنگس دن ا اس ےن داھکی ہک ھچک ولگ ہت اخےن یک رطف ص رےہ ںیہ۔۔۔وہ دقرے 
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ادنریھی ہگج رپ اھت ۔۔۔۔ رگم یسک ےن اس اک ویہہل دھکی ایل۔۔۔اور ان ںیم ےس ای  یک 

رک ےن اس وک 

ن
ن

رھ راہ اھت ہکبج ن ایق اج ےکچ ےھت۔۔۔۔۔وہ اس رطف ان ا وت ای

ٹ

رطف ی 

رےھ۔۔۔۔  رن ررگد

ٹ

روڑ دی ۔۔۔۔ اس وک ویہ کنیھپ رک اےگ ی 

ٹ

 ےس دوبچ ایل اور رگدن م

ارے ےس ادرھ روک دن ا اور ان وک وہ یھب اےکن ےھچیپ اجےن واال اھت ر

 

رگم س  وک اہھت ےک اش

 دانی ۔۔۔۔۔  رایتب ہک وہ ےسیج یہ ہت اخےن ےس ڑلایکں ےل رک ںیلکن وت ان وک وشٹ رک ر

                                                                 

                 

ر دعب ڑلویکں ےک ےنخیچ یک آوازںی اےن یگل ۔۔۔۔۔۔ویکہکن اوھنں ےن دنبق ر  ھچک دی 

 اکنیل۔۔۔۔ 

  ہمیچ ےک
 
دورسے  ر دنبے ےچین ےئگ وت ڑلایکں ڈر رک ادرھ ادرھ اھبےنگ یگل وہ ای  رج

ر ولکن اور اہجں ںیم وباتل س 
م
 ےک ےھچیپ پھچ ریہ یھت۔۔۔۔۔۔س  ن اہ

 ایشر ینب ہن وت ۔۔۔۔۔۔ ایس رطف انلچ ۔۔۔ زن ادہ وہ ر

ارہ  ھجمس یئگ ۔۔۔ر ر

 

 وہ س  اس اک اش
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 ۔۔۔۔۔ ای  ای  رک ےک ان آدویمں ےک اسھت ڑسن اں ےنلچ یگل ر

ان دی۔۔۔۔ اور اخومیش 

ے

ر اے یہ ےھت ہک ان ےک رس رپ دنبوق ن
م
ایھب وہ ولگ ب اہ

رےنھ اک وبال۔۔۔۔۔۔۔وہ اہھت وہا ںیم ےیک ےنلچ ےگل۔۔۔۔  رےس ر

ٹ

 اےگ ی 

ارہ ایک اور اےنپ ےھچیپ اےن وک وبال ۔۔۔۔۔ ویکں وک اخومش ردرانئ ان س  ڑل

 

رےنہ اک اش

 دورسی میٹ ےن وہ رہتس اصف رک دن ا اھت اہجں ےس ان ےک اجےن اک رہتس انب راھک ر

 اھت۔۔۔۔۔۔۔ 

چ گہ ےک اجن ااج 
ب ہ

وو
 مطل
کن

ن

ب

اہک س  وک ا

ے

درانئ ےن اوکن ن اافحتظ اگڑںیمی اھٹیبن ا ن

رے نیت رٹر

ٹ

 ان وک ن ا افحتظ ک ےھت۔۔۔۔ سج ںیمےکس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ اکیف ی 

ا

ن

 اھت۔۔۔۔۔۔۔  ےک اجن

 وہ ایھب واسپ ا راہ اھت ہک اس وک ای  وگیل ن ازو رپ یگل  ۔۔۔۔  ر

اہن 

 
ن

رھ راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔ اس ےن اس ہگج ن

ٹ

  داھکی وت وکیئ اس یک رطف ی 
 
 اس ےن ج

 ویہ ڈریھ وہ ایگ۔۔۔۔۔ 

ے
ے

 ن ادناھ۔۔۔۔ اور وشٹ رک دن ا ۔۔۔۔۔۔ وہ ایس وق

 اہھت رھک رک وخن روےنک اگل۔۔۔۔۔۔  راور ر
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رک ان س  اک اکاکم امتم رک اکچ اھت۔۔۔۔  ر

ن
ن

 وہ واسپ ان ا وت ۔۔۔۔ای

لکن راہ  رہی ایک وہا وہ رپاشیین ےس اس ےک ن ازو وک دھکی رک وبال اہجں ےس ایھب یھب وخن ر

 اھت۔۔۔۔۔ 

رک ےن اس وکر

ن
ن

ا یہ ےہ۔۔۔۔۔مت ےلچ اجؤ۔۔۔۔ای

ن

 ھچک ںیہن رس ۔۔۔۔۔۔ہی وت وہن

ار رک یہ اجؤں رع ر

ے

 ےس وبال ۔۔۔۔۔۔ںیہن رس اج اس ہمیچ وک ومت ےک اھگٹ ان

رک سب رس الہ ر

ن
ن

 اگ۔۔۔۔۔ ای

 رک رہ ایگ۔۔۔۔۔۔  ر

رےنھ اک وبال۔۔۔۔۔  ر

ٹ

 اس ےن آوھکنں ےس اےگ ی 

 اس ےن اکن ںیم ےگل ولبوٹھت ےس ر

ان وک وبال ہک اس ےن ایک س  دھکی ایل اور رمیکوں یک گنٹیس ایسی رک ریھک 

 

 اکش

ر ای  ےک یٹ وی ہمیچ اک الص رہچہ داھکیے یھت ر
م
سج ےس ہی س  ہ

ا  ۔۔۔۔وج۔داھکوے ر

ے

ررن
خ 
مم
ہ

ا 

ے

دردی رکن
م
ےک ےیل ۔۔۔۔ووٹ ےک ےیل ولوگں ےس ہ

 ےہ وہ ایک ےہ۔۔۔۔ 
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ام اھت۔۔۔۔ ولگ وت سب ر

ن

را ن

ٹ

 اک تہب ی 

ے

ان  راانت اجےتن ےھت۔ہک وہ ای  ااھچ رہمیچ ایسس

ن

ان

رامظع   وزی 
 
  نب اجے اگ۔۔۔ ےہ اور اےگ یھب رکے اگ  ۔۔۔۔۔۔ ج

رے اکم ںیم ولمس ےہ۔۔۔۔۔  ر ر ی 
م
را دغار ےہ وج ہ

ٹ

 رگم ایک ولعمم اھت ہک وہ انتک ی 

اہک س  اس 

ے

ا ن

ن

 اہں اہں سب وت اس ےک ہنم ےس اسرا چس اولگاےن یک وکشش رکن

 ۔۔۔۔۔ اک الص رہچہ دھکی ںیکسر ر

رر روہں اگ۔۔۔۔۔ ر
چ ک
 ھن 
ن

رر اس ےنیمک وک اج اےلگاہج ں
ہک

ن

ب

 وت رکف 

 یھت ہک وکیئ یھب دھکی رک دلھ اس یک یلین آر

ے  

 وح

ے
ے

 وھکنں ںیم اس وق

 اجے۔۔۔۔۔۔ 

 رکیہ یھب ےہوج دنچ یہ ڈنکیس ںیم ر

ے

ردس رسن نیم ےک اسھت اسھت ای  زی 

ن

ان ی 

 

 اکش

ا۔۔۔۔۔ 

ے

 رمیکے کیہ رک ایل رکن

                                                                 

رک ادنر دالخ وہا وت ہمیچ                

ن
ن

 ای

 رشاب ونیش رک راہ اھت اور ر ر
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 یکر ر ر

ے

 
 

 الگس رپ الگس اڑنلی راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔  رچ

ے

 وخیش ںیم وچر ےشن ںیم دھٹ

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔ رگم اس ایک ہتپ اھت ہک اس ےک 

ٹ

ی کٹ
ف
 سج وک اگل ہک اس اک اسرہ اکم رپ

 رپدہ ااھٹ دن ا اجے اگ۔۔۔۔۔ اسرے اکےل رکوتوتں رپ ےس  ر

 مت ولگ ادنر ویکں اے اور وکن وہ ۔۔۔۔۔  ر

 ۔ وہ۔ڑلڑھکا رک وبل راہ اھت۔۔۔۔ ر

 ریتی ومت۔۔۔۔۔  ر

ے اگل۔۔۔۔۔۔  ر

ن

سٹ
 

ہ

 وک وہ ڈر ایگ رگم وہ زور زور ےس 
پ
 ای  پ

ایھب اہکں اج وت نشج اک دن ےہ۔۔۔۔۔۔ ڑلایکں ےنچیب واال وہں الوھکں ںیلم  ر

 ےگ۔۔۔۔۔۔۔ 

  ںیم دوھت وخد یہ اےنپ رکوتت اتب رہ اھت۔۔۔۔۔۔ وہ ےشن ر

راھ اور اس وک ای  ہکم ردیس ایک۔۔۔۔۔  ر رک اےگ ی 

ن
ن

 ای

ااھٹ  رسج ےس وہ ڑلڑھکا رک ریچ ےس ےچین رگ ایگ۔۔۔۔۔۔ اس ےن اینت یپ یھت ہک اس ےس ر
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 یھب ںیہن اج راہ اھت ۔۔۔۔۔ درانئ اس یک لکش وک دھکی رک ہصغ ا راہ اھت ۔۔ 

راھ اور ای  

ٹ

اس ےک اھبری رھبمک ووجد ےس اانھٹ لکشم وہ راہ اھت۔۔۔۔۔ درانئ اےگ ی 

 ےکم ردیس ےیک۔۔۔۔۔۔۔وہ ر

 

رک ےن ےک دعب ک

ن
ن

ا وہش وھکےن اگل۔۔۔۔ای

ے

ےب احل وہن

ی یسنہ۔۔۔۔۔  رای  

ہمش

رہی 

ن

ر
س

ے

سٹ
م ہ

 ا

ووایل یگل۔۔۔۔ وہ ریحانوہ ر
ب کگ
 رپا

ن

اس ہمیچ وک  راس رپ وشٹ رکےن یہ واالاھتےک اس وک یس 

 دھکی راہ اھت وجاب یگنیمک ےس اوکس دھکی رک رکسما راہ اھت۔۔۔۔۔ 

 اس رپ الچ دی اور وگیل

ٹ

 
پ

رک ےک نپاوں ںیم یگل یپ

ن
ن

 ںیم اج ر رای

ن

 یگل۔۔۔۔۔  راس ےک یس 

ےس وہ ویہ  روفراً اس ےک رس رپ وگیل الچیئ سج روہ دورسی امرےن یہ واال اھت ہک درانئ ےن 

 ڈریھ وہ ایگ۔۔۔۔۔۔ 

 اضعئ ےیک ریغب اس وک ااھت رک دنکےھ 

ے
ے

راھ اور وق

ٹ

 درانئ دلجی ےس اس یک رطف ی 

ا دھکی

ے

ر یک رطف اھباگ۔۔۔۔۔ اس وک ویں ان
م
س  ارلٹ وہ ےئگ ویکں ےک  رپ ڈاال اور ن اہ

ر ڑھکا رک راھک اھت ہک ارگ 
م
 اوھنں ےن ھچک وک ن اہ

ے
ے

روق وکیئ صخش ہلمح رکے وت وہ اس وک ی 

رےھ اس ےن ان ںیم ےس ای  وک اگڑی 

ٹ

اکم امتم رک ںیکس وہ س  اس ےکیم رطف ی 
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ان ا او ر ھچک   

ٹ

 الےن اک اہک وج وھتڑا اےگ یھت وہ ےسیج یہ آیئ۔۔۔۔۔ اس وک ل

رےنھ ےگل۔۔۔۔۔۔ اور ن ایق س ر ر

ٹ

  یھب اسھت یہ اےگ ی 

ریبی وہلٹیپس ر

ے

ر دعب وہ اس وک ف   ےل اے۔۔۔۔۔۔ ھچک یہ دی 

رر ںیم اس وک ای یس وی ںیم ےل اجن ا ایگ ۔۔۔ ویکں ہک وخن اکیف ہہب ایگ اھت۔۔۔  ر
خپ
 
ن

ٹ

سٹ

 

رےتھ داھکی۔۔۔۔۔  ر

ٹ

ان وک اینپ ذرطف ی 

 

 وہ ایھب اھٹیب یہ اھت ہک اکش

 ہ ۔۔۔۔ ایک وہ ا اس وک کیھٹ وت ےہ و ر

 درانئ یک یکلہ یس خیچ ر

ن

ا وبال ہک ااچی

ے

  یلکن۔۔۔۔ وہ اس ےک ن ازو رپ اہھت رھک

ان ےن داھکی ہک اس ہک ن ازو رپ وخن اکلہ اکلہ ہہب راہ ےہ ۔۔۔۔۔  ر

 

 اکش

 وسری اس ےن دلجی ےس اہھت ےھچیپ ایک۔۔۔۔  ر

 اجو اج رک یٹپ رکوا ول۔۔۔۔۔  ر

 ںیہن رس وگیل سب وھچ رک زگری۔۔۔۔۔  ر

ان ےن اس یک ن ات اکٹ دی۔۔۔۔ یھب وہ ا ر

 

 اےگ وباتل ہک اکش
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 اجو اےسی انشکیفن وہ اتکس ےہ ڈنیبجی رکواو   ۔۔۔۔ ر

رک ےک وادلنی وک اتبےن ےک ےیل وہ وسےنچ اگل 

ن
ن

ا واہں ےس الچ ایگ۔۔۔۔ اور ای

ے

 وہ رس الہن

 ۔۔۔۔۔  ر

رک ےک ن ان ا وک اکل یک۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 اس ےن وفن اکنال اور ای

                                     

ا

 

رک ےک اسھت یہ اھت ۔۔۔۔وگیل ےنلچ یک آواز رپ وہ ای  دم ن اساکش

ن
ن

امئ وفن رپ ای

ٹ

ر  ررا ن
م
ن اہ

 وک اھباگ۔۔۔۔۔۔۔ 

 اور اس ےن وہلٹیپس اک یھب ہتپ لچ ایگ اھت اس ےیل دلج یہ واہں چنہپ ایگ۔۔۔۔۔  ر

                                                                 

                      

 ررات ےک دس جب رےہ ےھت اور اس یک آوھکنں ےس دنین یہکر

 

 روھٹ یس گ

یھت۔۔۔۔اس وک ن ار ن ار ھچک طلغ وہےن اک ااسحس وہ راہ اھت۔۔۔۔۔ رگم وہ ن ار ن ار دل ےس 

رک یک یک یئگ ن اوتں رپ ر

ن
ن

ے یک وکشش رکیت۔۔۔۔۔۔۔ اس اک دایھن ن ار ن ار ای

ن

کت

ٹ

ھی
 
چ

 ہی ایخل 
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 اج راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔ 

 رکےن یگل۔۔۔۔  وہ وسےن یک وکشش ر

ااجےن سک رہپ اس ر ر

ن

ر اکر رات ےک ن

ن

 یک آھکن گل یئگ۔۔۔۔۔۔ اخ

                                          

رک اہکں اج رےہ ںیہ ۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ای

رک اےٹل نپاؤں  ےھچیپ یک رطف لچ راہ 

ن
ن

ر ہگج روینش یھت اور ای
م
ادرھ آںیئ ۔۔۔۔۔ ہ

رھ ریہ ےہ رگم وہ اس ےس دور ر

ٹ

ا اج اھت۔۔۔۔۔ ارنیش اس وک اکپریت اس یک رطف ی 

ے

راہ  روہن

 ےہ۔۔۔۔۔۔۔ 

 وہ روینش ںیم اغ

ن

ا ےہ اور اسھت یہ ارنیش خیچ رک اھٹ اجیت ےہ ہک ااچی

ے

  وہ اجن

 

 ی

 ۔۔۔  ر

کک۔۔۔۔۔ ر
کک
کک
کک
ک

ر

ن
ن

 ای

اس اک رہچہ اور ڑپکے ےنیسپ ںیم رشاوبر ےھت اور رہگ رہگے اسسن ےل ریہ یھت 

 ۔۔۔۔۔۔اس ےک دل یک راتفر اینت زیت یھت ہک اسھت ےھٹیب وہے وک اصف انسیئ دے 
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ر رویت ریہ رھپ ووض رک ےک اجے امنز اھچب رک۔۔۔۔۔۔ امنز ادا  ر۔۔۔۔۔۔وہ اکیف دی 

 رکےن 

 یگل۔۔۔۔۔۔۔  ر

ر لکشم اک لح اہ ر
م
ٰ اجاتن ےہ۔۔۔۔۔ ےبکش ہ  لل

رک یج وک ھچک ہن وہ وہ واسپ ا اجںیئ۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

ٰ یج۔۔۔ای  زیلپ زززز اہلل

 ویہ وت ریما اہسرا ےہ۔۔۔۔  ر

ر دجسے اپ وج روسل اک واہطس ان وک اےنپ ظفح و اامن ںیم رانھک ۔۔۔۔اور اکیف د  ی 

 ۔ ںیم رگ رک داعںیئ امیگن ۔۔۔۔۔ اس یک اںیھکن ےب اسہتخ ہہب ریہ یھت۔۔۔۔۔ ر

 وہ ایھٹ اور اجے امنز ےط رکیت واسپ ڈیب رپ ٹیل یئگ۔۔۔۔۔  ر
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 رپ ربجان اصج  یک اھکن لھک یئگ ۔۔۔۔۔

ن

 سک یک اکل ےہ۔۔ وہ  روفن یک رن

ے
ے

 اس وق

 لکشمب اےتھٹ وبےل۔۔۔۔۔ 

ان اھت ۔۔۔۔ سی رک ےک اکن ےس اگلن ا۔۔۔۔۔  ر

 

 اوھنں ےن داھکی وت اکش

ر مگیب یھب اجگ یکچ یھت۔۔۔  ر
م
 وگہ

ر مگیب ان وک دےنھکی یگل۔۔۔۔  ر
م
 ایک ۔۔۔۔۔ربجان اصج  یک آواز رپ وگہ

ر مگیب ےن ا
م
  وفن دنب رک ےکچ وت وگہ

 
ن وک وساہیل رظنوں ےس رایک وہ ےہ۔۔۔۔ ج

ا  رداھکی۔۔۔۔

ن

رک وک وگیل یگل ےہ ںیمہ وہلٹیپس اجن

ن
ن

ربجان اصج  ےن اتبن ا ہک ای

 ےہ۔۔۔۔ 

ر مگیب روےن یگل۔۔۔۔۔۔  ر
م
 یہ وگہ

ے
ن

 ہی یس

 ربجان اصج  ان وک یلست دےتی وہلٹیپس لکن ےئگ۔۔  ر
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 ےس ولعمم وہا ہک وہ ای یس وی ںیم ےہ وہ ےچنہپ۔۔۔ وت رنشپیسیوہ ولگ ےسیج یہ وہلٹیپس ر

ان دویارےس کیٹ 

 

دور ںیم اےئ ۔۔۔۔ وت اکش

ٹ

 راہ داری ےتلچ ایئ یس وی ےک وکری 

 اگلے اےھکندنمے ڑھکا اھت۔۔۔۔۔  ر

رک۔۔۔۔  ر

ن
ن

 اسیک ےہ ای

ر مگیب ےن روےت وہےئ وپاھچ۔۔۔۔۔  ر
م
 وگہ

ا ر

 
ن

 وہ اجےئ اگ۔۔۔۔۔ ہلل وہ کیھٹ رایھب آرپنشی لچ راہ ےہ ۔۔۔۔ رکف ہن رکںی ان

ر مگیب وکیلست داتی وبال۔۔۔۔۔۔  ر
م
 وہ وگ ہ

  رسخ وہ ریہ 

ے
ے

اہلل ۔۔۔۔۔ ربجان اصج  طبض ےیک وبےل ان یک آںیھکن اس وق

 
ن

ان

ر مگیب وک 
م
کہ ان وک وگہ

ن

ی

ن

ب
 یھت ھچک دنین یک وہج ےس ھچک اوسن روےنک یک وہج ےس ۔۔۔۔۔ویک

 ےھب یلست دینی یھت۔۔۔۔۔۔۔ 

ا وہں ۔یسک زیچ یک رضورت وہ وت زیلپ اکل درھ رےہ ۔۔۔۔ںیمالکن اپ ا

ے

ر ںیم ان  ھچک دی 
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 ےیجیل اگ۔۔۔۔۔  ررک ر

ر لکن ایگ۔۔۔۔۔۔۔  ر
م
 ربجان اصج  رس الہ ےئگ۔۔۔ وہ ان اک دنکاھ اپھتپھت رک ن اہ

                                                                 

                 

 آواز نس رک وہ ایھب وہ یٹیل یھت ہک اس یک اھکن گل یئگ رگم دروازے رپ یٹنھگ یک ر

 ایھٹ۔۔۔۔۔ 

 ےلہپ وت ڈر رک ایھٹ ںیہن۔۔۔۔  ر

رک اک وسچ رک وھکےنل یلچ یئگ۔۔۔۔۔۔ر ر

ن
ن

 رگم ای

ان ڑھکا اھت۔۔۔۔۔  ر

 

ان ےنیل اے  دروازہ وھکال وت اسےنم اکش

 

"ارگ ںیم ہن ان ا وت اکش

 اگ۔۔۔۔۔ "ر

رک 

ن
ن

اس ےک اکونں ںیم آواز وگیجن وت دل زور ےسدڑھاک ۔۔۔۔۔ہک ارگای

 یکس۔۔۔۔  ریہ ہن ر۔۔۔۔ازسےاےگ وہ وسچ ر

ان ےن اس وک استک داھکی وت اہھت رہلان ا آوھکنں ےک اسےنم۔۔۔۔  ر

 

 اکش
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 اھبیھب آپ کیھٹ ںیہ ہن۔۔۔۔  ر

 اہں اہں کیھٹ وہں آو ادنر آو۔۔۔۔۔۔۔  ر

 انلچ ےہ۔۔وہ اس ےک رس رپ مب وھپڑ ایگ۔۔۔۔۔  رںیہن اھبیھب اپ وک ریمے اسھت یہک ر

رک یج کیھٹ ےہ ہن۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ای

رک اک اہک چس ہن وہ اجےئ۔۔۔۔۔۔ وہ وپےھچ انب ہن ر ر

ن
ن

 ہ یکس اس وک بیجع اس ڈر اھت ہک ای

ا وہں۔۔۔۔۔۔  ر

ے

 اھبیھب اپ زیلپ ریمےاسھت  ںیلچ ںیم آپ وک س  اتبن

 ای  ٹنم ںیم اچدر ےل آوں وہ اس وک وبیتل ادنر یلچ یئگ ۔۔۔ر ر

ری یس کیلب اچدر ںیم آیت داھکیئ دی۔۔۔۔۔۔  ر

ٹ

ان وک وہ ای  ی 

 

ر دعب اکش  ھچک یہ دی 

 وہ اس وک ےیلاسھت لچ دن ا۔۔۔۔۔  ر

 ایک وہا ےہ س  کیھٹ ےہ ہن۔۔۔۔۔  ر

 ہ اس وک دےتھکی اوھکنں ںیم وخف ےیل وبیل ۔۔۔۔ و ر

ان ےن ای  اسسن وہا ےک رپسد ایک اور اس وک س  اتب دن ا۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

 

 اکش
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ارنیش وت وگن ا استک یہ وہ یگ یھت ۔۔۔۔۔ اس ےک اکن اسںیئ اسںیئ رکےن  ر

 ےگل۔۔۔۔۔۔۔ 

 یھب اپ کیھٹ ںیہ ہن ۔۔۔۔۔ اھب ر

 ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ وہ ومیت یک رطح ڑلکراسھت یہ ارنیش یک آںیھکن اوسن ےس رھب یئگ

 رکذیکس اگل رپ رگ رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔ 

د اک دروازہ 

ٹ  

ر لکن رک اس یک اسی
م
ان ےن ن اہ

 

 ایس دوران وہ وہلٹیپس ےچنہپ ۔۔۔۔وت اکش

 وھکال۔۔۔۔ 

ری۔۔اوکساگل روہ ر ر

ے

 یسک ےن اس یک روح چنیھک یل وہ۔۔۔۔ زمکور دقومں ےس اگڑی ےس ای

وہ اس وک اسھت ےل رک اتلچ ایئ یس وی ےک نپاس ان ا وت ۔۔۔۔ ارنیش دیساھ ۔۔۔۔دروازے 

رک ےک امام ن ان ا وک داھکی یہ ںیہن 

ن
ن

رک وک دےنھکی یگل۔۔۔۔اس ےن ای

ن
ن

 ےس ےنب ےشیش ںیم ای

۔۔۔۔  ر۔۔۔۔۔ اور اسھت یہ وھپٹ وھپٹ ر

 

 رک روہیت ویہ ھٹیب گ

ان وک وساہیل ادناز ںیم داھکی ہک ہی وکن ےہ ۔۔۔۔۔ دوونں ےن ر ر

 

 اکش

رک یک اکنح وایل اسری ن ات اتب دی۔۔۔۔  ر

ن
ن

 اس ےن ای

http://www.neweramagazine.com/


اہ ریرفعجر بنیزاز  روح قشع                                    
 

 New Era Magazine  ش

www.neweramagazine.com    
174 

رن ا یگل۔۔۔۔۔ اس اک ۔ایض نس رک وہ تہب دیھک ر

ٹ

ر مگیب وک ارنیش وھچیٹ یس گ
م
 وگہ

 وہیئ۔۔۔ 

ونٹں ںیم رس دےی یھٹیب روہ اس ےک نپاس آںیئ۔۔ وت دروازے ےک نپاس وھگ

ا   ریھت۔۔۔۔۔اور اہھت اوگنں ےک رگد ٹیپل رےھک ےھت۔۔۔۔ اوھنں ےن اس اک اھنک الہن 

ٹ

ن

 وت اس ےن رس ااھٹن ا۔۔۔۔۔ 

رک یج وک اتپ ںیہن ایک وہ ایگ ےہ ۔۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ای

 وہ وچبں یک رطح ان وک دھکی رک آوھکنں ںیم اوسن ےیل دھکی رک وبیل۔۔۔۔۔۔  ر

 رپ اھٹیب ایل۔۔۔۔۔۔  ے نپاس ۔۔۔۔۔وہ اس وک اہسرا دیتی چنیباوھٹ اٹیب ادرھ آو ریم ر

 ربجان اصج  مگ مس ےسای  رطف ےھٹیبےھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔ر ر

 وہ کیھٹ وت وہ اجےئ ےگ ہن ۔۔۔۔۔  ر

 وہ ان اک دنکاھ الہیت وبیل۔۔۔۔۔۔  ر

ل کیھٹ وہ اجےئ اگ ۔۔۔۔۔۔  ر
ب لک
اہلل وہ 

 
ن

 ان

 وہ اس اک رس وچیتم وبیل۔۔۔۔۔ر ر
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ر ںیمر داھل وہ رربجان اصج  وک وھچیٹ یس ڑلیک وک داھکی وج ھچک یہ دی 

ٹ ن

  رو رو رک ی

۔۔۔۔۔۔ 

 

 گ

 اوھنں ےن اس ےک رس رپ اہھت راھک۔۔۔۔  ر

 اٹیب رکف ںیہن رکو وہ کیھٹ وہ اجےئ اگ۔۔۔۔۔۔  ر

 وہ اس وک دھکی رک اکلہ اس رکسما دےی۔۔۔ ر ر

ٰ ےس داع رکو۔۔۔۔۔ وہ ر ر  رضور ںینس اگ۔۔۔۔۔۔ اٹیب داع رکو ۔۔۔۔۔ اہلل

 ۔۔۔  ر

 وہ رس الہیت اھٹ یئگ۔۔۔۔۔  ر

ر ر   دو ےٹنھگ زگر ےئگ۔۔۔۔۔ ای 

ر ےلکن۔۔۔۔۔۔  ر
م
 وت ڈارٹک ن اہ

ان وفر اً نپاس ان ا۔۔۔۔۔  ر

 

 اکش

 ڈارٹک اب اسیک ےہ وہ۔۔۔۔۔  ر
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ر ںیہ ۔۔ وگیل دل ےس وھتڑا اورپ یگل یھت۔۔۔۔  ر
م
ل رطخے ےس ن اہ

ب لک
 اب وہ 

 یہ راھک اجےئ اگ۔۔۔۔ ان وک ایھب آیئ یس وی ںیم ر ر

 ںیم ای  یہ لم۔اتکس ےہ۔۔۔۔۔ ر

ے
ے

  ای  وق

 ڈارٹک رپولنشیف ادناز ںیم وبل رک اکلہ اس رکسما دےی۔۔۔۔ ر ر

 اور وایہں ےس ےلچ ےئگ۔۔ ر

ر ےہ۔۔۔۔  ر
م
ٰ اک رکش ادا ایک ہک وہ کیھٹ ےہ اور رطخے ےس ن اہ  س  ےن اہلل

ر مگیب وک وبال ہک وہ ےلہپ لم۔ںیل ر
م
 ۔۔۔۔۔  رربجان اصج  ےن وگہ

 وہ رس الہ رک ادنر یلچ یئگر ر

                                                                 

            

  

  

ان ر prayer roomںیم دالخ وہا اہجں ارنیش امنز ادا رکےن یگ یھت۔۔۔۔ ر ر

 

 اکش
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پ راہ 

ن

اھت  راس ےن داھکی ہک وہ دجسے ںیم ںیہ ۔۔ویکچہں یک وہج ےس اس اک وپرا مسج اکی

 ۔۔۔۔اس ےن آواز دی۔۔۔۔ 

 اھبیھب۔۔  ر

ر ےہ۔۔۔۔۔ ر
م
ل کیھٹ ےہ۔۔۔۔اور رطخے ےس ن اہ

ب لک
رک ےس لم ںیل وہ 

ن
ن

 ۔۔۔ ای

 یہ وہ وفراً ایھٹ اور اس یک رطف داھکی۔۔۔۔۔  ر

ے
ن

 اس یک اآواز یس

ر اھت۔۔۔۔۔۔ ارنیش اک رہچہ آوسن ر

ے

 ؤں ےس ی

رس یھب آن ا اور وکیئ وصعمم یس یچب یگل ۔۔۔۔۔۔۔  ر

ے

ان وک اس رپ ی

 

 اکش

  راس ےن اہلل اک رکش ایک اور اجےئ امنز ےس اھٹ رک زیت زیت دقم یتلچ ای یس وی یک رطف 

 

گ

  ۔۔۔۔۔

ر اےت داھکے دےی۔۔۔۔وہ اس ےک رس رپ اہھت رھک رک 
م
وت ربجان اصج  رمکے ےس ن اہ

 یکلہ 

 ےس واہں ےس ےلچ ےئگ۔۔۔۔ای یس وی ںیم اک دروازہ وا رکےت ادنر 

ٹ

م
 یس یس رکسماہ

ا 

ٹ

پ ایگ وہ ۔۔۔۔ وٹپویں ںیم لپ

ن

دالخ وہا وت اسےنم۔۔۔۔۔اس رپ رظن ڑپےت یہ دل۔اکی
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ور فلتخم ونیشمں ےس اس اک ووجد  ڑکھجا وہا اھت۔۔۔۔۔ وہ ڈیب رپ ےب دس ڑپا اھت۔۔۔۔۔۔ ا

وھچےٹ وھچےٹ دقم ااھٹیت اس ےک نپاس ایئ وج ای  یہ دن ںیم انتک امیبر ےنگل اگل 

 اھت۔۔۔۔ یلیپ رتگن 

 ویٹپں ںیم رکجا اس اک مسج۔۔۔۔ اس اک دل ٹک رک رہ ایگ۔۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ ر ر

۔۔۔۔۔ اور اس ےک ر

 

 دل ےک اقمم رپ اہھت ریھپےت روےن وہ اس وک دےتھکی ڈیب رپ ھٹیب گ

 یگل۔۔۔۔۔  ر

ا ۔۔۔۔وت ںیم یھب رم اجیت۔۔۔۔۔ اب یھبک ںیم آپ وک دور ںیہن ر

ے

ارگ آپ وک ھچک وہ اجن

  ےہ اب ھچک اور وھکےن یک۔۔۔۔۔۔ دوں یگ۔۔۔۔۔۔ ھجم ںیم تمہ ںیہنر روہےن

ااین رپ رس رےھک آںیھکن ومدن یل۔۔۔۔ےسیج وہ اس ایھب

 

 س
  وہ ےتہک اسھت یہ اس ےک بپٹ

 اوھکنں ےس اولھج وہ اجے اگ ۔۔۔۔۔  ر

رک ےک رہچے رپ یھب رگ رےہ ےھت۔۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 اوسن ای

اس ےن اہتسہ ےس اس یک آوھکنں رپ ل  رےھک ن اری ن اری ۔۔۔۔۔ رھپ اگولں 

 ۔۔۔ اےنپ ل  رپ۔۔۔
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۔۔۔۔۔  ر

 

ر لکن گ
م
 رےھک اور اوسن اپھچیت ن اہ

رک ےن اینپ آںیھکن وھکںیل۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 اس ےک اجےن ےک دعب ای

۔۔۔۔  ر

 

 اس ےک وہوٹنں رپ ای  دشکل اکسمن آ گ

 ۔۔۔۔۔۔  ر

 

 ویکں ہک وہ ےپھچ اافلظ ںیم اس ےس تبحم اک ااہظر رک گ

                                                                 

                      

رک ےس ےنلم ایگ۔۔۔۔  ر

ن
ن

ان یھب ای

 

 اکش

ر مگیب حیبست ےک 
م
ر آن ا وت ۔۔۔ ربجان اصج  امنز ڑپےنھ ےئگ۔۔۔۔۔اور وگہ

م
ر دعب ن اہ ھچک دی 

 رگا ریہ یھت۔۔۔۔۔  رےن ردا

  ہک ارنیش مگ مس یس یھٹیب یھت ای  رطف۔۔۔ ر
 
 ج

ان وہ ان ےک نپاس اآن ا اور رھگ ےنلچ اکوبال ۔۔۔۔۔۔ ربجان اصج  امنز ڑپھ رک اےئ وت اک

 

ش

 ےن ر

ر مگیب یھب یکھت وہیئ گل ریہ یھت۔۔۔۔  ر
م
ا ۔۔۔وگہ

ن

 وبال ہک وہ حبص ا اجن
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اہلل ر

 
ن

رک اک دایھن رانھک ان

ن
ن

  اب حبص اے ےگ۔۔۔۔ کیھٹ ےہ اٹیب ای

ان ےن وبال ہک وہ حبص 

 

ر مگیب اجےن ےک ےیل امن یہ ںیہن ریہ ںیھت ۔۔۔۔ رگم اکش
م
 وگہ

 ۔ آاجںیئ۔۔۔۔۔ویکہکن ارنیش یہی وموجد یھت۔۔۔۔۔۔۔

 دے رک دوونں وک رھگ وھچڑےن الچ ایگ۔۔۔۔۔ ر ر

ے

 
 وہ یھب امن یئگ اور ارنیش۔وک دہای

                                                                 

                

رک ےک نپاس ۔۔۔۔ہک۔یہک اس وک یسک زیچ یک رضورت ہن رارنیش

ن
ن

 ای

 

 ادنر آگ

 ےک اسےنم رکیس رپ ھٹیب یگ۔۔۔۔۔۔  روہ۔۔۔وہ اس 

ر اس یک دنب وک آوھکنں وک د ر روہ اکیف دی 

 

 ےتھکی دےتھکی وس گ

                                                                 

                      

س وہ ااتک ایگ اھت۔۔۔۔۔  ای  ےتفہ دعب اس وک ڈاچسرج رک دن ا ایگاھت۔۔۔۔۔ویکہکن ارقتابیً

ا اچاتہ ر

ن

ررونشی رےنھک ےک ےیل وبال اھت رگم وہ رھگ اجن

ن

در ای 

ٹ ن

 ڈارٹک ےن اس وک ای  ےتفہ اور ای

 اھت۔۔۔۔۔۔۔ 
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ان ےن ہی ربخ دانین ارس اس یک ایم وک یھب اتبیئ ۔۔۔۔۔اوھنں ےن تہب دھک اک ااہظر ر

 

 اکش

 ایک۔۔۔۔۔ 

اہک اس یک ر

ے

رک اےنپ اےنپ رھگ یہ ایگ ۔۔۔۔۔۔ن

ن
ن

حیص ےس دھکی اھبل وہ ےکس ۔۔۔۔۔۔ ای

ا راہ۔۔۔۔  رھچک دن ر

ن

ا اجن

ن

 وت رھگ ںیم امہمونں اک ان

ی اایب ےک دعب ریھک ر

ے

چٹ
صن 

رک۔یک 

ن
ن

ادی ای

 

 یئگ اسھت یہ ۔۔۔۔ دانین یک دانین یک ش

رک اور ارنیش اک وہمیل راھک ایگ ۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ریتصخ ےک اسھت یہ ای

                                                                 

       

رک اک زمخ اب اک

ن
ن

 یف کیھٹ وہ ایگ ےہ ۔۔۔ویکہکن رھگ رپ س  یہ اس اک تہب ایخل رےتھک ای

 ےھت۔۔۔ 

ا اھت ۔۔۔۔۔  ر ر

ے

   Bandejاس یک ڈارٹک یہ رک ےک اجن

رک ےن اس وک داھکی ۔۔۔۔ ار ر

ن
ن

 نیش رمکے ںیم دالخ وہیئ وت ای

را اس ہنم انب   اس ےک اہھت ںیم دودھ اک الگس اھت سج وک دھکی رک اس ےن روز یک رطح ی 
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 ۔۔۔۔۔۔ ایل

۔۔۔۔ دودھ اک الگس

 

 اس ےندراز ےس ڈیمنسی اکنںیل اور اس ےک نپاس یہ ھٹیب گ

ردیتس اس ےک اہ ھت ںیم دن ا۔۔۔۔   زی 

د رپ آرک ےنٹیل یہ یگل یھت۔۔۔۔۔ اس وک ڈیمنسیر ر

ٹ  

  الھک رک وہ اینپ زای

 اور رکف دنمی ےس اس وک دےنھکی 

 

  آ گ
 
ی ر

ے

رک اکلہ اس اخیچ۔۔۔۔ وہ اس ےک ف

ن
ن

 ہک ای

 ۔ یگل۔۔۔۔

آپ کیھٹ ےہ ہن ۔۔۔۔درد وہ ریہ ےہ ایک ۔۔۔زن ادہ درد وہ ریہ ےہ۔۔۔۔۔ وہ اس وک 

 

 

۔۔۔۔  ردےتھکی ک

 

 وسال رک گ

ر وت اہں ںیم رس الہ ایگ رگم وہ اس یک آوھکنں ںیم رشارت ہن دھکی یکس۔۔۔۔۔  ر
م
رک اظبہ

ن
ن

 ای

ن ا وک الب رک  ن اراہں تہب درد وہ راہ ےہ وہ وصعمم اس ہنم انب رک وبال ۔۔۔۔ ااھچ آپ روںیک ںیم

الیت۔۔۔۔وہ  وبیتل ربجان اصج  ےک رمکے ںیم اجےن ےک ےیل ایھٹ۔۔۔۔ 

رک ےن 

ن
ن

 اس وک روک دن ا۔۔۔۔  ررگم۔۔۔۔ ای

 ںیہن اس یک ڈیمنسی اہمترے نپاس ےہ ۔۔۔۔  وہ اس وک دےتھکی وبال ۔۔۔۔  ر
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 وہ ےسیک۔۔۔۔ر ر

۔۔۔۔۔  ر

 

 وہ وبےتل دون ارہ اس ےک نپاس آرک ھٹیب گ

 ای  سک ۔۔۔۔۔  ر

ا وبال۔۔۔۔۔ ہ وصعمو ر

ے

 تیم ےک راکیرڈ وتڑن

 

 

 ارنیش رکسما دی اور اس ےک اگل رپ اےنپ ل  رھک دےی اور دلجی ےس ےھچیپ وہ گ

 ۔۔۔۔۔ اس وک رہچہ رشم ےس الل وہ ایگ اھت۔۔۔۔۔۔۔  ر

رک اس وک دےھکی رکسما دن ا ۔۔۔۔۔ ۔۔۔  ر

ن
ن

 ای

 اور اس اک اہھت ڑکپ رک اینپ رطف چنیھک رک نپاس رک ایل۔۔۔۔  ر

 رنیش اس یک رگم اسںیسن اےنپ رہچے رپ ڑپیت وسحمس وہیئ۔۔۔۔ ا ر

رک ےک دل ےک وٹےٹ۔۔۔ںیم اھکس داتی وہں۔۔۔۔ وہ اس ےس 

ن
ن

ریمی اجن۔۔۔۔ ای

 دور وہےن یک

۔۔۔۔۔ ےلہپ اوھکنں رپ 

 

ن رکےن یگل۔۔۔۔ رگم اس یک رگتف اور وبضمط وہ گ

 

س

 

س

وک
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  ل  رےھک۔۔۔۔ رےھک۔۔۔۔ رھپ اس ےک وھپےل وھپےل الگیب راسخر رپ اےنپ رل  ر

 وہ اےسی یہ زیت وہیت دڑھنک ےک اسھت آںیھکن دنب ےیک یھٹیب یھت۔۔۔۔۔  ر

رک رکسما دن ا ۔۔۔۔۔۔ اس یک دنب آوھکنں وک دےتھکی ۔۔ ر

ن
ن

 ۔۔ ای

 اس یک رگدن ںیم اانپ راھک ۔۔۔۔۔  ر

  ےئک ۔۔۔۔اس رپ کھج ایگ۔۔۔۔۔۔  ر
 
ی ر

ے

 اور اک رہچہ ف

ا ر ر

ے

ر وخد وک ریساب رکن  اہ۔۔۔۔۔ وہ اےسی یہ ھچک دی 

 اس یک رشٹ رپ رگتف وبضمط رک ےک ڑکھج رک راھک وہا اھت ۔۔۔۔۔  ر

ر آےن وک اھت۔۔۔۔  ر
م
 دل ہنیس وتڑ رک ن اہ

ر دعب وہ ےس اگل وہا ۔ ر  ۔۔۔۔ ھچک دی 

  ارنیش وک اگل ہک اب اس اک اسسن  روک اجے اگ۔۔۔۔۔۔  ر
 
 ج

 اےسی رکےت ںیہ سک۔۔۔۔  ر

 دہ اھبےتپن رتسب ںیم ہنم اپھچےئ ٹیل ارنیش اس وک وھگرےن یگل۔۔۔۔۔ اور اس یک ارا
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۔۔۔۔۔  ر

 

 گ

رک ےن قہقہ اگلن ا۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ای

 دھکی رک وضحمظ وہا ۔۔۔۔۔  ر

ے

 وہ اس یک احل

 ایگ۔۔۔۔۔۔۔ اور وسےن ےک ےیل ٹیل ر ر

                                                                 

                 

ان ےک ن ارے ںیم وسچ ریہ یھت وہ اس ےس زن ادہ ن ات ںیہن ر

 

 دانین رتسب رپ ٹیل رک اکش

 یت یھت۔۔ رک

ان ےک ےیل تبحم دیپا وہ یئگ یھت۔۔۔۔ر ر

 

ا راتہ ۔رگم اس ےک دل ںیم اکش

ے

 وہ رھگ آن

ا اچےتہوہےئ یھب اس وک وسےنچ یگل۔۔۔۔۔  ر

ن

 وہ ن

 ویٹن 

 

ج

مٹ ش

ایھب وہ اس ےک ن ارے ںیم وسچ یہ ریہ یھت ہک اس ےک ومن الئ رپ 

ر رایئ۔۔۔۔۔ ر

مش

پ وھکال وت ان ونن ربمن ےس 
 
 آن ا وہا اس ےن ےب زاری ےس واسٹ ای

 

ج

 اھت۔۔۔۔۔ 
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ان وہں۔۔۔۔۔ر       راس ےن وھکال وت ۔ ر ر

 

 السم۔۔۔۔ںیم اکش

۔۔۔۔۔  ر

 

 دےتھکی یہ وہ اھٹ رک ھٹیب گ

 

ج

مٹ ش

 

 والسم ۔۔۔۔  ر

 ریما ربمن ویس رک ول یھبک یھب دمد اچےیہ وہ وت ںیم احرض       روہ اانت یہ وبل یکس۔۔۔۔ ر ر

 ۔۔۔  ر

 ۔ اس اک اومییج دھکی رک دانین یک یسنہ وھچٹ یئگ۔۔۔ ر

پ ایک  ر

 

ای

ٹ

 رھپ ن

 اوےک       ر

 اوراسھت یہ ومن الئ دنب رک دن ا۔۔۔۔۔    ر

                                                                 

            

ان ےن ربمن وت ولکنا ایل اھت ۔۔۔۔  ر

 

 اکش

 رکےت وہے وھتڑا بیجع گل راہ اھت۔۔۔۔۔۔  ر

 

ج

مٹ ش

 رگم وہ وک 
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را ہن امن اجےئ ۔۔۔۔  ر  ہک وہ ی 

 ایک۔۔۔۔ ر

 

ج

مٹ ش

ام ےک رک 

ن

ٰ اک ن  اہلل

ر ر

 

ج

مٹ ش

ا راہ۔۔۔۔  ر

ے

 رکن

ٹ

 
اےئ اک وی پ

 
 رکےن ےک دعب وہ اس وک ری

ر ن ات ر ر اےئ دے یہ ھچک دی  پ
 
وجاب دھکی رک وخش وگار ریحت وہیئ ہک آج  ڈیمم ےن ری

 دن ا۔۔۔۔۔ 

 اس وک ھجمس ہن آےئ آےگ ایک ےھکل۔۔۔۔ وت ربمن ویس رکےن اک وبل دن ا۔۔۔۔۔  ر

اےئ دھکی رک اس وک وھتڑی یلست وہیئ۔۔ ر پ
 
 ۔۔ اس اک اوےک ری

 وت اکل یک رگم وہ ومن الئ دنب رک یکچ یھت۔۔۔۔۔  ر

 ڈیب رپ ٹیل ایگ۔۔۔۔۔ وہ اموییس ےس ر ر

 دانین وک وسےتچ وسےتچ وہ دنین یک وادویں ںیم الچ ایگ ر
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 دو امہ دعب۔۔۔۔  ر

رک اب اکیف رتہب وہ ایگ وہ ایگ اھت ۔۔۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ای

ا ےہ۔۔۔۔ ہکلب اب وہ آسف یھب ر

ے

  اجن

رک یھب وباتل ہک اس وک دےتھکی یہ ر

ن
ن

ر مگیب۔۔یھب ارنیش وک تہب زن ادہ ایپر رکیت۔۔۔ای
م
 وگہ

 ےھجم وھبل اجیت ںیہ۔۔۔۔ اس ےک ہنم انبےن رپس  سنہ دےتی۔۔۔۔۔۔۔۔ 

رک ےس تبحم رکےن یگل۔۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ارنیش یھب ای

                                                                 

                 

  

ر ہگج آگ ر
م
 یک رطح لیھپ یئگ۔۔۔۔  ہمیچ یک ربخ ہ

رے اکومں ںیم ۔ولس اھت ۔۔۔اس ےک وج یھب اآدیم ےھت س  وک زسا  ہک وہ تک ے ی 

 دی یئگ ۔۔۔۔۔۔  رانس

 ےن طبض رک یل۔۔۔۔۔۔  ر

ے

 ہمیچ یک اسری رپارپیٹ یھب وکحم
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ر دی یئگ۔۔۔۔۔رگم اس ےن ااکنر رک دن ا ہک ںیمر

ن

 رپ یھب آف

ٹ

رک وک آریم یک وپس

ن
ن

 یسک ر رای

در اکم ںیہنر

ٹ ن

  رک اتکس ۔۔۔ ےک ای

ا اجاتن ےہ۔۔۔۔۔۔  ر

ن

 اےنپ کلم۔یک افحتظ وہ اےنپ رطےقی ےس رکن

  ںیم یھب البن ا ایگ اہجں اس رسااہ ایگ۔۔۔۔۔اور اویارڈ یھب  ر
 
اس وک ای  رقتی

 دن ا۔۔۔۔۔۔۔ 

۔۔۔۔  ر

 

ارایگض دور وہ گ

ن

 ربجان اصج  یک یھب ن

  اٹیب اآج اکایمب تہب وخیش وہیئ ہک ان ےکطلغ یمہف یھب متخ وہ یئگ یھت۔۔۔ ان وک ر

 وہا۔۔۔۔۔اور رس رخف ےس دنلب وہ ایگ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

                                                                 

  ابشہن اک رہتش یھب ربجان                

 ےک ےٹیب

ے

 ےس ۔۔۔۔ وہ اےنپ رھگ تہب وخش اصج  ےن رکوان ا۔۔۔۔۔ اےنپ دوس

 

ے
ے

 یھت ۔۔۔۔۔وق

ہڈدذس دیپا رک دن ا ےہ۔۔۔  ر
ھ

ٹ

ب

 اور احالت اس ںیم 
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ر ےک اسھت دنلن ںیم رہ ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔  راب وہ ر
م
 وشہ

ن

پ  اپپ

                                                                 

            

ان یک وج اب ای  دورسے ےس اکیف ولکز وہ ےئگ ر

 

 اب ن ات رکےت ںیہ دانین اور اکش

رک ۔۔۔اور یھبک یھبک ارنیش یھب ااجن ا رکیت ںیہ۔۔۔۔

ن
ن

ان ۔۔۔۔ای

 

۔اکش

 یھت۔۔۔۔۔۔ 

 اکنح راھک ایگر ر

ے

  اھت اور ارنیش اک یھب وہمیل راھک ایگ اھت۔۔۔۔۔۔۔ ان یک ای  دو دن ی

ان ےس تبحم رکےن یگل ۔۔۔۔۔۔۔  ر

 

 دانین یھب اکش

ی زیخ ن ات ںیہن یک ۔

ع

ن

مت

ان ےن یھبک ایسی ن ات ںیہن یک یھت ۔۔۔۔۔ وج 

 

۔۔۔۔ اکش

 ویکہکن 

 ےسیج یہ رےتہ۔۔۔۔  ر

ے

ا ویعمب اتگل ےہ ۔۔۔۔۔۔ایھب وہ دوس

ن

 ۔۔۔۔۔ااسی رکن

 یک یہی ن ات تہب ایھچ یگل۔۔۔۔۔۔۔  ردانین وک یھب اسر ر

ا اھت۔۔۔۔۔ر ر

ے

ا اور ےل رک اجن

ے

ان۔یہ اس وک ویین ےل رکآن

 

 اکش
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 داھکی۔۔۔وت ڑھگی یک وھچیٹ ارنیش رمکے ںیم ایتر وہ ریہ یھت۔۔۔ اس 

ے
ے

ےن وق

ا ر

ن

اھت۔۔۔وت وہ وسیئ اچر  جب ریہ یھت  ویکہکن ۔۔۔ویکہکن آج س  ےن دانین ےک رھگ اجن

رک ےک 

ن
ن

 آسف ےس آےن ےس ےلہپ ایتر وہ ریہ یھت۔۔۔۔۔۔۔  رای

رک وک رمکے ںیم دالخ وہےت ر

ن
ن

 ڈال ریہ یھت ہک آےنیئ ںیم ےس ای

ن

رن  وہ ایھب ای 

 داھکی۔۔۔۔۔۔ 

  

 وہ آرک اس ےک ےھچیپ ڑھکا وہ ایگ۔۔۔۔۔  ر

  ڑھک
 
ی ر

ے

ا ۔۔۔وہ اس ےک ف

ن

 ا دوھکی س  کیھٹ وہ ایگ۔۔۔۔۔۔ ےنتک لمکم گل رےہ ںیہ ن

ا وبال ۔۔۔۔۔۔ 

ے

 رسوگیش رکن

اب ہن۔الےت وہے وہ ر

ے

 رظنںی اکھج یئگ۔۔۔۔  راس یک رظنوں یک ن
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دےت وبیل۔۔۔۔۔اجوں یج 

ٹ ن

رشی وہ اجںیئ ںیم ایم وک دھکی رک آیت وہ اہبہن ڈوھی

ن

آپ ف

 اجوں 

ا   ر

ے

ن ا وت ریمے نپاس یہ ےہ ہن ۔۔۔۔۔وہ اس وک دھکی رک ای  آھکن دن ا

ن

۔۔۔۔۔آن

 وبال۔۔۔۔۔۔ 

  

رک۔اک ہہقہق ےب اسہتخ اھت۔۔۔۔۔۔۔  روہ اسر ر

ن
ن

۔۔۔ ای

 

 وک وھگریت رمکے ےس لکن گ

                                                                 

                 

 س  وخش ویپگں ںیم رصموف ںیہ۔۔۔۔۔۔۔  ر

ے
ے

 اس وق

رک یک یلمیف۔۔۔۔  ر

ن
ن

ان ۔۔۔اس ےک رھگ واےل۔۔۔۔ ای

 

 اکش

 وہےئ وت اکیف روقن یگل وہیئ یھت۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

ٹ

 س  آج اٹھک

  وموجد ےھت۔۔۔۔۔۔روہ س  الوجن ںیمر ر

ہ۔راھک ر

ن

 ی
لٹ
رک اور ارنیش اک و

ن
ن

 سکف وہیئ اور ریتصخ رپ یہ ای

ٹ

 
ادی یک ڈی

 

 آج دانین یک ش
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 ایگ ۔۔۔۔۔۔۔ 

د وہیئ یھت۔۔۔۔۔۔  ر

ٹ  

 ای  ےتفہ دعب یک ڈاسی

ٹ

 
ادی یک ڈی

 

 ش

رک ڑھکا وہ ایگ وصےف ےس اجےن ےئلیک۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 رات اکیف وہ  یکچ یھت وت ای

 امام ن ان ا مہ ںیلچ ۔۔  ر

 ۔۔۔ ان وک  دےتھکی وبال۔وہ۔ ر

۔۔۔۔۔  ر

 

ر آگ
م
 دانین نچک ےس ن اہ

 ویکں اھبیئ ۔۔۔۔۔اب ارنیش وہمیل رک ےک اجے یگ ایھب وت وکیئ ںیہن اجیتکس ر

راے وبیل۔۔ 

ٹ

ا وہ رگدن۔اک

ے

 ورہن۔ڑلیک رپ روپ۔ںیہن ان

 ںیم وت ےل رک اجو اگ ۔۔۔۔۔  ر

ر ایگ۔۔۔۔۔  ر

ٹ

 وہ یھب ےتہ ےس اک

  ہہک ریہ ےہ وہمیل

 

اء اہلل اہں اٹیب ھث

 
ن

 ںیہن اج یتکس ۔۔۔۔۔۔رھپ وےسی یھب ان

ے

  ی

 اعتیلٰ آپ ےک اسھت یہ رےہ یگ۔۔۔۔۔۔اربک اصج  وبےل۔۔۔۔۔  ر
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ان ایش دی ۔۔۔۔۔  ر

 

روں یک رطح اھنک کپھت رک وخد وک ش

ٹ

 دانین ےن ی 

 ااھچیل۔۔۔۔۔۔  ر

ٹ

م
 اور الج دےنی وایل رکسماہ

رر ر

ے

رک اک وت رہچہ یہ ای

ن
ن

 ایگ۔۔۔۔۔  رای

رک یک ر

ن
ن

۔۔۔  ارنیش وک ای

 

ی آ گ

ہمش

 لکش دھکی رک 

 ولچ اٹیب ےتلچ ںیہ اکیف ٹیل وہ ایگ ےہ۔۔۔۔  ر

اہمئ مگیب ان وک ڑھکا دھکی رک وبیل۔۔۔۔۔ 

 

ارے آپ س  یہی روک اجےت۔۔۔۔۔۔ ن

اہمئ ر

 

ر مگیب۔رکسما رک وبیل۔۔۔۔۔  ںیہن ن
م
ے ںیہ۔۔۔۔۔وگہ

ے

کلت

ن

ی
 وہایگ وت 

ے
ے

 اکیف وق

 ںیلچ حیص اسیج آپ انمس  ںیھجمس۔۔۔۔۔ر ر

  

  رکسما رک ےنہک یگل۔۔۔۔۔ وہ یھب ر

رک رہچے رپ اہھت ریھپےت وارن ایک۔۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 اجےت وہےئ ای

 ہکبج۔ارنیش رکسما رک واہں ےس اھٹ یئگ۔۔۔۔۔۔  ر
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ان یھب دانین وک اکین رظنوں ےس دھکی راہ اھت وج اس ےک دل رپ رہق ڈاھ ریہ 

 

اکش

راک ںیم۔۔۔۔۔

ن

 ف

ٹ
 

اسھت وھچری دار نپااجہم۔۔۔۔۔ےلگ ںیم  ریھت۔۔۔۔۔ وای

 یہ دوہٹپ ےکلہ 

ٹ
 

 وای

 کیم اپ ںیم ن اولں وک اکلہ اس رول ایک وہ اھت۔۔۔۔۔  ر

رر ریہ یھت  ر
ہ
پھ
ب

ی 

ے

پن پھٹ
چ

 دانین اس ےس 

                                                                 

                      

   

  

 رھگ ںیم آج امہگ یمہگ یھت۔۔۔۔۔۔۔  ر

اہمئ مگیب یھب آج تہب وخش یھت۔۔۔۔۔۔  ر

 

 ن
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 انین ےک روم ںیم اس وک اگجےن آںیئگ۔۔۔۔۔۔ وہ د ر

راےٹ ےل ریہ یھت ن ال ھچک ڈیب رپ اور ھچک 

ن

اس  ررمکے اک دروازہ وھکال وت ڈیب رپ ایٹل یٹیل خ

 ےک رہچے وک اپھچےئ وہےئ ےہ۔۔۔۔ 

د ارنیش ن اھت ںیم  ر ای 

 

ان وک ن اھت روم ےس نپاین رگےن یک آواز آ ریہ یھت ۔۔۔ش

 یھت۔۔۔۔۔ 

 حبص ےس اکم رک ریہ ر ردانین آھٹ اجو ایگرہ

ن

ن

 

 

ےہ۔۔۔۔۔۔ جب رےہ ںیہ ۔۔۔۔ارش

 ںیہ ایک وسےتچ وہےگن۔۔۔۔۔۔  رامہمن آےئ وہےئ ر

 امں زیلپ وسےن دو ہن ۔۔ایھب تہب دنین آریہ۔۔۔۔۔ر ر

ا ےل آو یگ ںیم ۔۔۔۔۔وہ اس وک دھکی رک 

ے

ںیم ایھب اج ریہ وہں آرگ ہن ایھٹ وت وجن

 اور رمکے ےس ںیلچ یئگ۔۔۔۔۔  روبیل۔۔۔ 

ر آیئ ۔۔۔۔۔ وت ڈرگنسی لبیٹ ےک اسےنم ڑھکی وہ رک یھگنک رکےن یگل۔۔۔۔ ارنیش ر
م
  ن اہ

ایئ اجن ہصغ وہ  ر

ے

دانین آھٹ یھب اجو ۔۔۔۔آج دنہمی ےہ اہمتری۔۔۔۔۔ ورہن ن

 یگ۔۔۔۔۔ 
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 وہ ےشیش ںیم س وک وسےت دھکی وبیل۔۔۔۔  ر

د ن ا آن ا ۔۔۔۔۔  ر

ٹ  

 اس وک اےتھٹ ہن دھکی ارنیش وک ای  ای

ان اھبیئ آپ۔۔ ر

 

 ۔۔۔۔۔ اکش

را رک اھٹ یگ۔۔۔۔۔۔  ر

ٹ

ری 
م
 اس یک آواز ینس ۔۔۔۔وت ہ

  دےتھکی وبیل۔۔۔ر ر

ن

 دکرھ ےہ وہ ۔۔۔۔۔ وہ دروازے یک اجی

 اہاہ۔۔۔۔ ارنیش الھکلھک رک سنہ ڑپی۔۔۔۔۔اہاہاہ ر

  ھجمس آیئ ۔۔۔وت ےصغ ےس ڈیب ےس آیھٹ ۔۔۔۔اور اس وک امرےن ےک ےیل ر
 
 دانین وک ج

 اھبیگ۔۔۔۔۔ ۔۔ 

 ےتسیپ ارنیش یتسنہ وہیئ ر

ے
ن

  ےک دانین دای
 
 دروزہ یھب دنب رک ےک یلچ یئگ۔۔۔۔ ج

۔۔۔۔  ر

 

س گ

ھ
گ

 ن اھت روم ںیم 

                                               

۔۔۔۔ ۔۔  ر

 

اہتش ایک ۔۔۔اور ای  دو زیچںی ےنیل ن ازار یلچ گ

ن

ر دعبدوونں ےن ن  ھچک دی 
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ر داکن رپ رک اجیت۔۔۔۔۔  ر
م
 وہ واسپ آںیئ ویکہکن دانین ہ

ے
ے

ام ےک وق

 

 ش

۔ولچ

 

اہمئ مگیب وج نچک ںیم المزہم وک اکم اھجمس رںیہ  مت ولگ آگ

 

 اج رک ایتر وہ اجو۔۔۔۔ ن

 ںیھت۔۔۔ ان وک دھکی رک وبیل۔۔۔  ر

ایئ ایم ںیم اس وک ایتر رک دیتی وہں۔۔۔  ر

ے

 ااھچ ن

 ارنیش ےن رکسما رک دانین ےک دنکےھ رپ اہھت رےتھک اہک۔۔۔۔ر ر

اہمئ مگیب یھب وجاب ںیم رکسما دی۔۔۔۔  ر

 

 ن

 ۔۔۔۔وہ وبل رک دون ارہ اکم وایل یک رطف وتمہج وہئ۔۔۔۔۔۔۔۔ کیھٹ ےہ اٹیب ر

اہمئ ر

 

  ن
 
 مگیب رمکے ںیم دالخ دانین ےشیش ےک اسےنم ایتر یھٹیب یھت۔۔۔۔ ج

 وہںیئ۔۔۔۔ 

اءاہلل ینتک ایپری گل ریہ ےہ ۔۔اوھنں ےن اس وک رہچہ اہوھتں ےک ایپےل ںیم ےیل ر

 

 امش

 وبیل اور اس اک اماھت وچام...

رے ںیم آیئ وت دوونں یک ارنیش ا وک ایت

ن

  وہ ک
 
 ر رکےک رمکے ےس اج یکچ یھت۔۔۔ ج

۔۔۔۔ من آںیھکن دھکی رک اس یک آوھکنں ےک وپرںی گیھب

 

  گ
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ارے ےس نپاس البن ا ر

 

  اسےنم دروازے ےک سپ داھکی وت اس وک یھب اش
 
اہمئ مگیب ےن ج

 

 ن

 اور ےلگ ےس اگل ایل۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 ہن رکںی۔۔۔۔ ورہن ریما ر ر

ن  

راب وہ اجےئ اگ۔۔۔۔ زن ادہ اومیش

ن

 یھب رو رو رک اکیم اپ خ

 اس ےن ہنم انب رک وبال ۔۔۔  ر

 ےو س  اک رمکے ںیم ہہقہق وگاجن۔۔۔۔۔  ر

                                                                 

                 

ریبی ےھت۔۔۔۔۔  ر

ے

 وہ ایگ اھت اور امہمن یھب آےن ےگل وج ف

ے
ے

ام اک وق

 

 ش

ان اور دانین ر

 

  یک دنہمی آیٹھک ریھک یئگ یھت۔۔۔۔۔۔ اکش

 ۔۔۔۔  ر

 وہ ولگ آے وت ان اک وھپولں ےس رھبوپر اابقتسل ایک ایگ۔۔۔۔۔۔  ر

رک ےک رھگ واےل یھب اسھت یہ آے ےھت۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ای

رک یک رظنںی ںیلم ۔۔۔۔ وت ارنیش اک دل ےب اسہتخ دڑھاک۔۔۔۔۔ 

ن
ن

ارنیش اور ای
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رل وہ ریہ ر رویکں وک وہ ر

ن

رک یک رظنوں ےس یپ

ن
ن

 یھت۔۔۔۔۔۔۔ ای

 ۔۔۔۔ر ر

ر الن ا ر
م
ان ےک نپاس اھٹیب دن ا۔۔۔۔۔۔۔ ۔۔ دانین وک ن اہ

 

  ایگ اور جیٹس رپ اکش

 رھگ دنہل یک رطح اجسن ا ایگ ۔۔۔۔۔  ر

ان وک دانین۔اک وھگٹھگن دھکی رک تہب اوسفس وہا ۔۔۔۔۔  ر

 

 اکش

 وہ ن ار ن ار دانین وک اکن ںیم وبل۔راہ اھت ہک وھگٹھگن اورپ رکو ۔۔  ر

 ونں ںیم رویئ دےی یھٹیب یھت۔۔۔۔۔۔ رگم وہ وت اک ر

 اہں اہں رک ول آج گنت لک ریمے نپاس یہ آو یگ ہن۔۔۔۔۔ر را ر

 اس یک ن ات نس رک دانین وک  اکن یک ول یتلج وسحمس وہی۔۔۔۔  ر

 نشج راہ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔ےن وخب الہ  ر

ے

ر ی اےسی یہ س  ےن رمس ۔۔۔۔اور رات دی 

 رyoungstersوگال ر
 
رے ادنر رمکوں ںیم ےلچ ۔۔۔ ج

ٹ

  ےک س  س  ی 

 ایک۔۔۔۔۔  ر
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رات یھت اور وہمیل یھب۔۔۔۔۔ دانین اور  آج ےئن دن اک وسرج ولطع وہا ویکہکن آج ی 

 وہیئ یھت۔۔۔۔۔۔  رارنیش نپارل ر

 

 گ

رڈنیب ےک اسھت حبص یہ آیئ یھت۔۔۔۔ وہ تہب دبل یگ۔۔۔۔۔۔۔۔ 

ن

م
ابشہن یھب اےنپ ہ

ل رنم ر
ب لک

ا۔۔۔۔ اس ےن ا ر

ے

رر وہ ن

ن
 

 وای

ے
ے

ر وق
م
راج۔۔۔۔ اور رس رپ ہ

ن

رنیش ےس یھب م

 یل۔۔۔۔ 

ن

 اعمیف امن

 اس ےن یھب ےلھک دل ےس اس وک اعمف ایک اور ےلگ اگلن ا۔۔۔۔۔  ر

 س  اہل ےچنہپ۔۔۔۔ ۔۔  ر

ے
ے

ام ےک وق

 

 ش

 دانین اور ارنیش ایتر وہ رک تہب یہ وخوصبرت گل ریہ ںیھت۔۔۔۔  ر

ر ااظتنر رکےن ےک دعب یھب بیک ںیہن آیئ۔ر ا اھت رگم اکیف دی 

ن

 ۔۔ وتان۔وک ےنیل بیک ےن آن

اہمئ مگیب وک اکل یک ۔۔۔۔ ےک یسک وک یھب دںی۔۔۔۔۔ 

 

 اوھنں ےن ن
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  ۔۔دانین یک وھگر
 
 ٹھگن ےس آواز آیئ وہ ایھب رپاشین یس ادرھ ادرھ دھکی ریہ یھت ج

 ۔۔۔۔  ر

اںیگن وٹٹ اجینن ںیہ اور اورپ ےس ہی وھگٹھگن۔۔۔۔ وہ یکلہ آواز ر

ٹ

ر ےہ ریمی ن  ن ار ینتک دی 

 ںیم رغایئ ۔۔۔ 

ر ا رسب ھچک دی 

ے

رک اکر نپارک۔رکن

ن
ن

د یلست دیتی۔۔۔۔ ہک اس وک ای ری 

ن

 ۔۔۔۔ ایھب وہ اس وک م

 داھکیئ دن ا۔۔۔۔ 

 ارنیش رکش رکیت نپاس یئگ۔۔ وت اسےنم یہ وہ استک ڑھکا اس وک یہ دےھکی اج راہ ر

 اھت۔۔۔۔۔ 

 اس ےن آوھکنں ےک اسےنم اہھت الہےت اس وک وہش یک داین ںیم الیئ۔۔۔۔۔  ر

 ےہ۔۔۔۔ ن اولں اک یسیم اس وجڑا ر۔۔۔۔ وج اررلک یک یسکیم ر

ے

 Peachس ےک ریپوں ی

 اس وہ چیپ ر اک ولگز 

ٹ
 

ے کیم اپ۔۔۔۔ اور الی
مہلک
ہ

انبے۔۔۔ رس رپ دوہٹپ اوڑھ رک۔۔۔ 

 یکلہ یس ویج رلی ںیم اس اک طبض ازام ریہ یھت۔۔۔۔  راگلے۔۔۔۔۔ 

  دانین ےن الھچپ دروازہ وھکال وت 
 
۔۔۔۔ ج

 

ک ےک اسھت ھٹیب گ

 

س

ن

ی
ان روہ ا

 

اس وک ۔۔۔اکش
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 رک اسرے داوتنں یک امنشئ رکواےن اگل۔۔۔۔۔  ردھکی ر

 دانین اس وک دھکی رک ریحان وہیئ۔۔۔ رگم رمیت ایک ہن رکیت اسھت ھٹیب یئگ۔۔۔۔۔ ۔۔  ر

 ن ار اب وھگٹھگن وت ااھٹ دو ۔۔۔ دح ےہ لک یھب وھگٹھگن اھت آج یھب ۔۔۔۔۔ ۔۔  ر

رک اگڑی الچےن گل ایگ اھت۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

 ای

ح ںیہن وہا اور وھتڑا افہلص رےھک۔۔۔۔۔ وہ لکشمب ہہقہق طبض ۔ایھب اکنویکں ۔۔۔

 وبیل۔۔۔۔  ررکےت ر

ان یھب دعب ںیم دبہل ےنیل اک وسچ رک آرام ےس اسےنم دےنھکی اگل۔۔۔۔۔ ر ر

 

 اکش

                                                                 

                

وت  ر راہل ںیم دالخ وہےت یہ س  یک رظنںی ان رپ یمج ںیھت۔۔۔وکیئ دسح ےس دھکی راہ اھتر

 یئ رسحت ےس۔۔۔۔۔ وک

رک ےن کیلب رشٹ اسھت کیلب یہ ٹنیپ وکٹ نہپ راھک اھت۔۔۔۔ ن اولں وک لیج ےس 

ن
ن

ای

رو اسیج اتگل اھت۔۔۔۔۔۔  رڑھکا ر
م
م ےکک ہ

ی ل
ف

 ایک وہ اھت۔۔۔۔۔ وہ وکیئ 
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ی ک ریشواین  ڈال رھک یھت۔۔۔ےلگ ںیم ای  امال یھت ۔۔۔۔ وج زہشادہ ر
ل

ن

ب
ان ےن یھب 

 

 اکش

 اگل س  وک۔۔۔۔۔ 

ان ےک اسھت دقم ردانین ےن ر

 

د ںیم اگنہل ڈاےل۔۔۔۔اور وھگٹھگن ےیک اکش

ٹ

ڈلب۔ری 

ر دعب  ااھٹیت لچ ریہ یھت۔۔۔۔ وہ اجیٹس رپ آے وت س  ےن ان وک رسااہ۔۔۔ ھچک دی 

ان اور دانین اک 

 

 اکنح ڑپاھن ا ایگ۔۔۔۔۔  راکش

 ۔۔۔۔۔۔  ر

ن ںیم۔یھت اس وکآج ان ا

 

س

 

س

یج  ر دانین یک آںیھکن من وہںیئ۔۔وج اےنپ اوسن روےنک یک وک

 تہب ن اد آے ہک ارگ وہ آج وہےت وتانتک وخش وہےت۔۔۔۔۔ ر

رسن ےن۔۔ ڈاسن ایک۔۔۔۔  ر

ن

 س  ک

ر اگےن رپ س  رپوجش وہےت ۔۔  ر
م
 ہ

  

ان الھب 

 

اویلں اک وشر اھت۔۔۔۔ اکش

ے

 یھبک یٹیس اجبےت وت یھبک ۔۔۔۔ وہ رطف وہگنٹ اور ن

ررا ڈاےنل جیٹس رپ الچ ایگ
ھ
گ

ن

 ی
ب

 ۔۔۔۔ اس ےک ڈاسن رپ ےسیک آرام ےس اتھٹیب ۔۔۔۔ وہ یھب 
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رک وک یھب 

ن
ن

س  سنہ رےہ یھت ویکہکن وہ ڈاسن مک الھچےگن زن ادہ اگل راہ اھت وہ ہن ہن رکےت ای

ری وہ رجیٹس رپ ےل ر
م
 آن ا۔۔۔۔ دانین وت اس یک رحںیتک دھکی رک سنہ سنہ رک دوہ

ی۔۔۔۔ 

ھ

ے

مٹ ن ہ

 ر

 ای  دورسے ںیم دن اےئ یسنہ طبض رک ریہ یھت۔۔۔ ر

ٹ
ن

  ہکبج ارنیش یھب اےنپ وہی

 اھکےن اک دور الچ ۔۔۔۔ر ر

ا دن ا ایگ۔۔۔۔۔  ر

ن

 وت داہلدنہل۔وک جیٹس رپ۔یہ اھکن

ر ر  دعب ریتصخ اک وشر وہا وت دانین اور ارنیش وک داعںیئ  دے رک رتصخ ایک رھچک یہ دی 

 ایگ۔۔۔۔۔ 

ا 

ن

ر ےہ اانپ رھگ وھچڑ رک رپاے رھگ اجن
م
اہمئ مگیب ےک ےلگ ےگل تہب رویئ۔۔۔ اظہ

 

 دانین ن

 ۔۔۔ آاسن وت ہن اھت۔۔

رک ادرھ

ن
ن

رک امن ایگ ۔۔۔ ارنیش اور ای

ن
ن

رک اور ارنیش ےن ادرھ یہ روےنک اک وبال وت ای

ن
ن

 ای

 یہ 

 روک ےئگ۔۔۔  ر
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رہ ر

ن
 

 دانین وک ال رک رمکے ںیم اھٹیب دن ا ایگ۔۔۔۔۔ وت وہ یھب وھگٹھگن ااھٹ رک رمکے اک اجی

 ےنیل یگل۔۔۔ 

را ےہ۔۔۔۔اور اس ر

ٹ

وک تہب وخوصبرت وھپولں ےس اجسن ا ایگ۔۔۔۔۔ ڈیب ےک رمکہ اکیف ی 

 ےس انبیئ

ٹ

 

ن

یئگ اچر دویاری تہب وخوصبرت گل ریہ  ررگد انبیئ یگ وھپولں اور ی

 یھت۔۔۔۔۔ 

 ڈیب  یھب وھپولں ےس اجس وہ ا ۔۔تہب وخوصبرت گل راہ اھت۔۔۔۔۔۔۔۔۔  ر

ان رمکے ںیم دالخ وہا وت اس ےن واسپ دوہٹپ ہنم رپ رگا ایل۔۔۔۔۔ ر

 

  اکش

ا اس ےک نپاس آرک ھٹیب ایگ۔۔۔۔۔  ر

ے

 وہ دروازے وک الک رکن

 دانین ٹمس یئگ۔۔۔۔۔۔  ر

 رر ےجہل ںیم وبال۔۔۔۔۔  راالسلم مکیلع یج! ر
 ھن

من
گ

 وہ اس وک دےتھکی 

 ۔۔۔س ےیل رس الہ دن ا۔۔۔۔۔۔  ر

 

اول ےس گل گ

ے

 دانین یک زن ان ن
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اھٹ ااجزت ےہ یج۔۔۔۔اب وت وپری وپری ااجزت ےہ۔۔۔۔۔ وہ اس اک وھگٹھگن ا

 ےن لیک   ااجزت 

 بلط رک راہ اھت۔۔۔۔  ر

  اس ک وھگٹھگن ااھٹن ا ۔۔۔۔وت وہبمت اس اس وک دےتھکی ایگ۔۔۔۔۔راس ےن آہتسہ ےس ر

پ رہمون رلک یک لپ 
 
اماھت یٹپ اکٹے۔۔۔۔ دنہل واےل کیم اپ ںیم ۔۔۔۔اور ڈی

۔۔۔۔۔  رکٹس ےس ر

ٹ
ن

 ےجس وہی

۔

ن

۔۔۔ اور ےلگ ںیم اس یک اکسمرے ےس سیل ایتھٹ رگیت ںیکلپ ۔۔۔۔ ونز رن

 یھت۔۔۔۔۔  اس اہر ڈاےل وکیئ رپی یہ گل ریہ روخوصبرت ر

ان یک رظنںی وت اس ےک رہچے اک وطاف یہ رک ریہ یھت۔۔۔۔  ر

 

 اکش

اءاہلل۔۔۔۔۔  ر

 

 واہ امش

 مت اےنپ رب یک وکن وکن یس تمعن وک الٹھجؤ ےگ؟  ر

اسن یک تیفیک ںیم اس وک دےتھکی وبال ۔۔۔۔۔  ر

ٹ

 وہ وت ن

 ےک رہچے رپ کھج ایگ۔۔۔۔۔ اور اسھت یہ اس ر ر
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رک رمکے ںیم دالخ وہا۔۔۔۔۔۔  ر

ن
ن

  ای
 
 ارنیش  ایھب جنیچ رکےن اج یہ ریہ ےیھ ج

  ڑھکا وہ ایگ۔۔۔۔۔  ر
 
ی ر

ے

راھ اور اس ےک ف

ٹ

 اس وک دھکی رک وہ اےگ ی 

 ارے اہکں اج ریہ۔۔۔۔  ر

 وہں ہن ۔۔۔۔۔۔وہ ا

 

ینپ یہ دنھ ںیم وبل ریہ جنیچ رکےن اج ریہ یھت کھت گ

رک اس رپ اکھج اور اس یک وبیتل دنب رک دی۔۔۔۔۔۔ ےھچیپ وہا وت اس اک 

ن
ن

  ای
 
یھت۔۔۔۔ ج

 ۔ وہ اھت۔۔۔ ررہچا الل امٹرٹ انب 

آںیھکن دنب رکو۔۔۔۔  اس ےک اکن ںیم رسوگیش یک۔۔۔۔اور اکن یک ول وک داوتنں ےس 

 اکلہ 

 اس دن ان ا وت اس ےک ہنم ےس اکسسر ی یلکنر ر

 ےن آںیھکن دنب یک وت ۔۔۔۔۔ اس ر ر

رک ےن نپاٹک ےس ڈیب اکنیل۔۔۔  ر

ن
ن

 وت ای
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 سج ںیم ےس نپالئ رظن آریہ یھت۔۔۔۔۔ر ر

 ےنلھک اک اہکں۔۔۔۔۔  راس ےن وہ اکنیل اور ارنیش وک آںیھکن ر

 یسیک ےہ۔۔۔۔ وہ اس ےک رہچے رپ رظن اکٹے وبال۔۔۔۔  ر

 تہب ایپری۔۔۔۔ وہ اانت یہ وبیل۔۔۔  ر

 ںیم انہپ دوں ۔۔۔۔  ر

 ارنیش ےن اابثت ںیم رس الہ دن ا۔۔۔  ر

 وہ اس وک ےیل ڈیب ےک نپاس ان ا اور اس وک اھٹیب دن ا۔۔۔۔ اس اک نپاوں ڑکپ رک اےنپ ےنٹھگ رپر 

 اھک۔۔۔ 

 ن ار ن ار ےھچیپ رک ریہ یھت رگم اس ےن اس وک رھگی ےس ونازا وت  وہ یھب ۔۔۔ روک ر روہ

۔۔۔۔ 

 

 گ

 وں وچم ےیل۔۔۔۔ اس ےن نپالئ ڈاےتل ۔۔۔ اس ےک دیفس و الگیب نپا ر
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 ٰ ہ اہلل

 

س
مم
ہ
ا ےہ۔۔۔۔۔۔۔وج 

ے

زدنیگ ںیم تہب یس الکشمت آیت ںیہ رگم اکایمب ویہ وہن

ا س  وک ےہ رگم اس آزامشئ وک وپرا وکی وکی یک ر

ے

ا ۔۔۔وہ ازامن

ے

ا ادیم ںیہن وہن

ن

ذات ےس ن

ٰ اپ وک وھبل  وسانچ ہک اہلل

ے

ا ےہ۔۔۔ اپ ہی یھبک م

ے

رزگ ںیہن  ررکن
م
ایگ ےہ۔۔۔۔۔ہ

ا وھبیتل ےہ۔۔۔۔۔  ر۔۔۔۔ الہب امں یھب 

ن

 اےنپ وچبں یک رکف رکن

ا۔۔ےہ

ے

ٰ یج وت آپ وک رتس اموں ےس زن ادہ ایپر رکن ۔۔۔اس ےیل ہشیمہ رکش راہلل

ر 
م
 ےئجیک۔۔۔۔۔ ہ

namaz ada kia kary or us ki  احل ںیم۔۔۔۔۔ وہ یھبک اپ وک

 ںیہن االیک وھچڑے اگ۔۔۔۔۔۔ 

numto ka shur kar kia kary…..yaqeen kary wo 

bara byniaz h   

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 

 

ر    متخ دشہ    
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ار
م
 رو یہ

 
ا رںیم ی

 

ام وفحمظ ںیہر عیرش

ن

اوزل ےک امتم ہلمج ووقحق ہعمب ہفنصم ےک ن

ن

۔ روہےن واےل ن

 رو راینپ ںیمہ
 
را ین ی ر رای 

ن

 
 ریکر ںویاھکلرر ر(  ےئلیکNew Era Magazine) نیم

ار
م
 رو یرضورت ےہ۔ ارگ آپ ہ

 
، ااسفہن، اکمل، آرلکیٹ ی

ٹ

اول

ن

اول، ن

ن

ارع ر،رپ اانپ ن

 

 ر ر،یش

ٹ

وپس

ا اچںیہ

ن

پ رک ےک دنمرہج ذ ںیموت اردو  رکوان

 

ای

ٹ

 ر ریھب ذراعئ اک اامعتسل رکےت وہےئ ںیمہر رلیرن

ے

تکس

 ۔ رںیہ

Neramag@gmail.com) ( 

ااہلل آپ یک

 
ن

رررحت )ان را ی   ر ےک ادنر ادنر ورےتفہر ی 
 
 رک د ی

ٹ

راجےئ یگ یررپ وپس

ن

د۔ م  رترالیصفت ری 

 ںیہ اورپ دےیئر ےئلیک

ے

 ۔ےئگ راےطب ےک ذراعئ اک اامعتسل رک تکس

رنیر ادارہ :  ہیرکشر                  

ن

 
را م    ین ای 

ر
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